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Sáo Paulo — Foto de Fernando Pereira

Tempo
No Rio e em Niterói,
encoberto a nublado
com chuvas esparsas
e trovoadas isoladas
principalmente nas
regiões serranas. Pe-
riodos de melhoria.
Temperatura está-
vel. Máx.: 30.3, em
Bangu; mín.: 21.0, no
Flamengo. Foto do
satélite e tempo no
mundo, página 16.

Loto
Três apostadores
acertaram a quina
da Loto — Cr$ 1 bi-
lhão 235 milhões 239
mil 548 cada. Deze-
nas sorteadas: 16,18,
23, 50 e 65. (Pág. 16)

Rebouças
O Túnel Rebouças
será interditado
das 23h de hoje às
5h de amanhã, no
sentido Lagoa—Rio
Comprido.

Caminhões
Camioneiros, reuni-
dos no Rio, decidi-
ram entrar em greve.
Já há piquetes nas
estradas. (Página 21)

Visto negado
O Itamarati negou
visto de entrada
ao libanês Walid
Massri e ao cubano
Francisco Moya, di-
rigentes da Juventu-
de Comunista Mun-
dial. (Página 2)

Estupro na TV
Empresa de TV ja-
ponesa contratou
um grupo de moto-
queiros para agredir
e estuprar mocinhas
e filmou as cenas,
que depois apresen-
tou como um furo de
reportagem sobre a
violência urbana.
(Página 15)

Saturnino
Saturnino Braga po-
dera criar novas se-
cretarias, além das já
anunciadas — Trans-
portes, Urbanismo e
Edificações e Agri-
cultura e Abasteci-
mento. (Página 9)

Burocracia
A extinção do certi-
ficado de reservista
e do título de eleitor
será proposta hoje
pelo ministro da
Desburocratização.
(Página 13)

Baumgarten
O delegado Ivan
Vasques devolve
hoje ao Io Tribunal
do Júri o inquéri-
to em que indicia o
general Newton
Cruz como um dos
seqüestradores de
Baumgarten, sua
mulher Jeanette e o
barqueiro Manuel
Português, em 1982.
(Página 16)

Sínodo
O Sínodo não revisa-
rá o Concilio Vatica-
no II. "A Igreja no
terceiro milênio não
pode deixar de ser
marcada pela fide-
lidade ao Concí-
lio", disse o Cardeal
Godfried Danneels.
(Página 15)

Cotações
Dólar ontem: Cr$
9.100 (compra) e Cr$
9.145 (venda); hoje:
Cr$ 9.150 eCr$ 9.195;
no paralelo: Cr$
12.350 e Cr$ 12.650.
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 cálculo do IPTU,
o. valor da UNIF
mantém-se em Cr$
107.220 até de-
zembro). Salário mi-
nimo: Cr$ 600.000.
(Página 18)
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Cardoso (esquerda), Pazzianotto (centro), Quércia (direita): sucessão de Montoro divide o PMDB

Novo partido liberal une PFL
e PDS para enfrentar o PMDB

O PFL vai unir-se à dissidência
do PDS, liderada pelo ministro Antô-
nio Carlos Magalhães, para formar
um novo partido de sustentação do
governo — o Partido Liberal Progres-
sista (PLP). O presidente Sarney
aprovou a idéia e pediu rapidez na
execução. Está definido que o presi-
dente será o ministro Aureliano Cha-
ves, e o secretário-geral, Antônio
Carlos Magalhães.

O processo de criação da nova
legenda será iniciado em 19 de janei-
ro, com a realização de convenções
municipais, prosseguirá em 2 de mar-
ço com as convenções regionais e
culminará em 6 de abril de 1986, na
convenção nacional que formalizará a
adoção da sigla PLP. A manutenção
da palavra liberal no nome do partido
foi exigência de Aureliano.

Dirigentes do PFL informaram
que o novo partido tentará atrair os
governadores Júlio Campos (Mato
Grosso) e Esperidião Amin (Santa
Catarina), ambos do PDS, e parla-
mentares moderados do PMDB.
Acrescentaram que o objetivo é for-
mar uma bancada de 140 a 150 depu-
tados e de 26 senadores, para reduzir
a força do PMDB no Congresso e no
governo.

Todos os ministros da Aliança
Democrática colocarão seus cargos
à disposição a 15 de fevereiro, dei-
xando o presidente Sarney livre para
escolher seu próprio ministério,
revelou o ministro Pedro Simon. A
decisão foi tomada na reunião de
cúpula da Aliança Democrática do-
mingo passado. Dela estão excluí-
dos os ministros militares e o
das Comunicações. (Páginas 3 e 4)

Novo programa
dará leite de

La Valetta, Malta — Foto da AFP
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Comandos egípcios deixam o avião pela porta chamuscada

Funaro não
propõe mais
nada ao FMI

O ministro da Fazenda, Dilson Funa-
ro, afirmou, em Washington, que o go-
verno não acha necessário e não vai
propor acordo ao Fundo Monetário
Internacional. Após quatro horas de
reunião com o diretor-gerente do FMI,
Jacques de Larosière, Funaro disse que
o país pretende "rolar a dívida externa
por mais um ou dois anos" junto aos
credores.

Mas, segundo o ministro, "isso não
impedirá que nós mantenhamos o FMI
informado sobre como estamos gerindo
nossa economia". Ele reiterou que o
governo não arcará com os compromis-
sos externos dos bancos Comind, Auxi-
liar e Maisonnave. "Se não pagamos aos
bancos brasileiros, não faz sentido pagar
aos estrangeiros", disse.

Com uma reunião que começa às 9h,
no Palácio do Planalto, o presidente José
Sarney e os ministros da área econômica
vão montar, hoje, com os líderes do
governo no Congresso, uma estratégia
que permita a aprovação parlamentar do
pacote econômico, com medidas na área
tributária, de contenção do déficit públi-
co, privatização e investimento social.

O Banco Central divulga amanhã,
pela manhã, os vencedores da licita-
ção das 375 agências dos bancos Comind
e Auxiliar, que entraram em liquida-
ção. Há cerca de 50 bancos concorren-
tes. E chega hoje à rede bancária o 24°
lote de restituições do Imposto de
Renda, com cheques de até 80 ORTNs
(Cr$ 5 milhões 83 mil 777). (Página 17)

Colégio é multado
em Cr$ 61 bilhões e
perde 90% da área

O tradicional Colégio Santos Anjos, da
Tijuca, foi condenado em última instância, na Ia
Câmara Cível do Tribunal de Alçada, a pagar
Cr$ 61 bilhões em multa e indenização e a ceder
90% de suas instalações à Sesrio (Sociedade de
Ensino Superior do Rio de Janeiro), por descum-
prir contrato de locação firmado em 1975.

Para fugir à falência, explicaram os advoga-
dos da faculdade, o Santos Anjos alugou 28
dependências à Sesrio e aboliu o regime de
internato em 75. Mas um ano depois começou a
ocupar o espaço cedido, para implantar o regime
de externato. O colégio é mantido pela Sociedade
Franco Brasileira, que tem 17 escolas no país, além
de hospitais e clínicas de repouso. A Sesrio per-
tence ao major bombeiro Aralton Lima. (Pág. 6)

Egito acusa a Líbia cnbb denuncia pm

graça a pobres C J Ustific do Maranhão por
R IILclSSclCr© morte e seqüestro

O pacote econômico que o governo
anuncia amanhã não é só fiscal: inclui dois
programas de alimentação infantil, um de-
les para fornecer leite por meio de cupões
emitidos pelos produtores. O governo com-
prará os cupões (cada um valerá um litro de
leite nos supermercados) e os distribuirá
aos necessitados. Os comerciantes trocarão
os cupões por outros litros de leite.

O preço das massas aumenta dia 11,
em conseqüência do reajuste do trigo,
informou o Secretário Especial de Abaste-
cimento e Preços. A alta da alimentação foi
o fator de maior peso no INPC de novem-
bro, estimado agora entre 11% e 11,5% —
o que levará o índice semestral a 76,9% e o
anual, a 219,1%. (Informe JB e página 21)

São 60 os mortos em conseqüência da
operação de resgate dos reféns do avião da
Egyptair, seqüestrado no sábado por ára-
bes. O Governo egípcio justificou o ataque
ao Boeing, no aeroporto internacional de
Malta, ao afirmar que os seqüestradores
continuariam matando passageiros, e
acusou indiretamente a Líbia de estar por
trás do seqüestro. Um dos seqüestradores
sobreviveu.

Três organizações terroristas árabes as-
sumiram a responsabilidade, protestando
contra os acordos de Camp David e o ataque
israelense à sede da OLP em Túnis. O avião
seqüestrado é o mesmo que caças norte-
americanos escoltaram à força para a Itália
quando levava para destino desconhecido os
seqüestradores do navio Achille Lauro.

O comando egípcio que invadiu o
Boeing, com 25 homens, foi treinado nos
Estados Unidos e na Alemanha Ocidental.
Sobreviventes contaram que eles entraram
atirando indiscriminadamente porque não
podiam enxergar, no meio da fumaça e do
incêndio provocados pelas granadas lança-
das pelos árabes. Os integrantes do coman-
do foram recebidos no Cairo como heróis.

Os Governos dos Estados Unidos e da
Grã-Bretanha lideram o coro de aplausos
à operação de resgate, qualificada de "mas-
sacre impensado" pela Líbia. A Grécia
insiste que as armas usadas pelos seques-
tradores foram embarcadas no avião ao
decolar do Cairo e considera injustificadas
as pressões por maior segurança e por
boicote ao aeroporto de Atenas. (Pág. 14)

O secretário de Segurança do Maranhão,
coronel João Antônio Silva Júnior, comandou
pessoalmente 100 soldados da Polícia Militar que
seqüestraram no sábado dois menores na locali-
dade de Aldeias, a 300 quilômetros de São Luís,
e mataram, com disparos a esmo, um lavrador de
78 anos que estava na varanda de sua casa, no
distrito de Pau Santo, município de Bacabal,
segundo denúncia de D Luciano Mendes, secre-
tário-geral da CNBB, feita ao Ministério da
Justiça.

Conflitos de terra já resultaram em 211
assassinatos de janeiro a outubro deste ano. A
maior parte das vítimas é de trabalhadores rurais
(71,1%), enquanto proprietários, capatazes, vi-
gilantes e pistoleiros somam 19,5%. (Página 12)

ANTIGÜIDADES
COMPRO — Móveis,
quadros, tapetes, pra-
tas, louças 235-2449.
HOTEL FAZENDA DA VOVÓ
— Fnburgo Ótimas acomoda-

ções comida caseira, saunas,
piscinas Rio 22.-2022611-'1147.

COLECIONADORA
COMPRA — Bonecas
antigas cabeças bis-
cuit. Pago até
11.000.000 — Rua
Vise. Pirajá, 540/205.
T. 225-9823 - 259-
0245.

PRECISO COMPRAR
PARA INVESTIDOR
ESTRANGEIRO —
JÓIAS, BRILHANTES,
PATEK ROLEX, QUA-
DROS, GALLE e toda
a peça de qualidade
Tel. 521-2288.

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

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

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

GARANTIA DE SAU-
DE — Hospital São Lu-
cas. Copac. 2.000 Títu-
los à Venda 255-6988
A BELA OFERTA PARQ. GAI-
VOTAS — SI. 2 amb.. 3 qts..
arm., suíte. banh. soe., coz..
arms,. dep. emp., 2 gar. esc.
520 milhões. J. NAMI 3057.
T.: 239-5649. C 3933.

VENDEDORES(AS) -
Excelente oportunidade
p/ pessoas d ou s/ expe-
riència. Ótimos ganhos.
Av. Graça Aranha, 333''
11° d GRESSLER.
A BOA COZINHEIRA — Todo

serviço, tem fax. Ref. 1 ano Z.
Sul, folga 15/15 ou a comb.
ótimo salário. 259-1065.

A BARRA — Lanç. ult.
tinid, vardão 50m', sião
46m', lavabo, 3 qtos,
(suite), banh. soe 31 m'
ampla área serv, dep.
compl, 2 vgs. entr. 84
milhs. 3 x 28 milhs.
(30/60/90) VENÀNCIO E
ANDRADE. Pça. J. Ber-
nardlno 391A. 399-0067
CJ 1326 VA 358.

GOLDEN CROSS —
240-2414 — Sem ca-
rèncía para consultas:
Clínica Geral, Obstetri-
cia, Ginecologia, Pe-
diatria.
COZINHEIRA — Forno a fogão

para S. Conrado. Tratar telefo-
ne 322-3779 e 2200927.
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Tempo
No Rio e em Niterói,
encoberto a nublado
com chuvas esparsas
e trovoadas isoladas
principalmente nas
regiões serranas. Pe-
ríodos de melhoria.
Temperatura está-
vèl. Máx.: 30.3, em
Bangu; min.: 21.0, no
Flamengo. Foto do
satélite e tempo no
mundo, página 16..

Loto
Três apostadores
acertaram a quina
<ja Loto — Cr$ 1 bi-
lhão 235 milhões 239
mil 548 cada. Deze-
nas sorteadas: 16,18,
23, 50 e 65. (Pág. 16)

Rebouças
O Túnel Rebouças
será interditado
das 23h de hoje às
5h de amanhã, no
sentido Lagoa—Rio
Comprido.
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Caminhões Cardoso (esquerda), Pazzianotto (centro), Querem (direita): sucessão de Montoro divide o PMDB

Camioneiros, reuni-
dos no Rio, decidi-
ram entrar em greve.
Nã madrugada de
hoje, cerca de 500
caminhões já esta-
vam parados nas
duas pistas da Av.
Brasil, interditando
o tráfego de carga.
Também há pique-
tes nas estradas.
(Página 21)
Visto negado
O Itamarati negou
visto de entrada
ao libanês Walid
Massri e ao cubano
Francisco Moya, di-
rigentes da Juventu-
de Comunista Mun-
dial. (Página 2)
Estupro na TV
Empresa de TV ja-
ponesa contratou
um grupo de moto-
queiros para agredir
e estuprar mocinhas
e filmou as cenas,
que depois apresen-
tou como um furo de
reportagem sobre a
violência urbana.
(Página 15)

Saturnino
Saturnino Braga po-
dera criar novas se-
cretarias, além das já
anunciadas — Trans-
portes, Urbanismo e
Edificações e Agri-
cultura e Abasteci-
mento. (Página 9)
Burocracia
A extinção do certi-
ficado de reservista
e do título de eleitor
será proposta hoje
pelo ministro da
Desburocratizaçâo.
(Página 13)
Baumgarten :
O delegado Ivan
Vasques devolve
hoje ao Io Tribunal
do Júri o inquéri-
to em que indicia o
general Newton
Cruz como um dos
seqüestradores de
Baumgarten, sua
mulher Jeanette e o
barqueiro Manuel
Português, em 1982.
(Página 16)

Sínodo
O Sínodo não revisa-,
rá o Concilio Vatica-
no II. "A Igreja no
terceiro milênio não
pode deixar de ser
marcada pela fide-
lidade ao Concí-
lio", disse o Cardeal
Godfried Danneels.
(Página 15)

Cotações
Dólar ontem: Cr$
9.100 (compra) e Cr$
9.145 (venda); hoje:
Cr$ 9.150 eCr$ 9.195;
no paralelo: Cr$
12.350 e Cr$ 12.650.
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 cálculo do IPTU,
o valor da UNIF
mantém-se em Cr$
107.220 até de-
zembro). Salário mi-
nimo: Cr$ 600.000.
í Página 18)

Novo partido liberal une PFL
e PDS para enfrentar o PMDB

O PFL vai unir-se à dissidência
do PDS, liderada pelo ministro Antô-
nio Carlos Magalhães, para formar
um novo partido de sustentação do
governo — o Partido Liberal Progres-
sista (PLP). O presidente Sarney
aprovou a idéia e pediu rapidez na
execução. Está definido que o presi-
dente será o ministro Aureliano Cha-
ves, e o secretário-geral, Antônio
Carlos Magalhães.

O processo de criação da nova
legenda será iniciado em 19 de janei-
ro, com a realização de convenções
municipais, prosseguirá em 2 de mar-
ço com as convenções regionais e
culminará em 6 de abril de 1986, na
convenção nacional que formalizará a
adoção da sigla PLP. A manutenção
da palavra liberal no nome do partido
foi exigência de Aureliano.

Dirigentes do PFL informaram
que o novo partido tentará atrair os
governadores Júlio Campos (Mato
Grosso) e Esperidião Amin (Santa
Catarina), ambos do PDS, e parla-
mentares moderados do PMDB.
Acrescentaram que o objetivo é for-
mar uma bancada de 140 a 150 depu-
tados e de 26 senadores, para reduzir
a força do PMDB no Congresso e no
governo.

Todos os ministros da Aliança
Democrática colocarão seus cargos
à disposição a 15 de fevereiro, dei-
xando o presidente Sarney livre para
escolher seu próprio ministério,
revelou o ministro Pedro Simon. A
decisão foi tomada na reunião de
cúpula da Aliança Democrática do-
mingo passado. Dela estão excluí-
dos os ministros militares e o
das Comunicações. (Páginas 3 e 4)

Novo programa
dará leite de

La Valetta, Marta — Foto da AFP

Comandos egípcios deixam o avião pela porta chamuscada

o acusa aEgit Líbia
graça a pobres ^ J 

" stifica
O pacote econômico que o governo

anuncia amanhã não é só fiscal: inclui dois
programas de alimentação infantil, um de-
les para fornecer leite por meio de cupões
emitidos pelos produtores. O governo com-
prará os cupões (cada um valerá um litro de
leite nos supermercados) e os distribuirá
aos necessitados. Os comerciantes trocarão
os cupões por outros litros de leite.

O preço das massas aumenta dia 11,
em conseqüência do reajuste do trigo,
informou o Secretário Especial de Abaste-
cimento e Preços. A alta da alimentação foi
o fator de maior peso no INPC de novem-
bro, estimado agora entre 11% e 11,5% —
o que levará o índice semestral a 76,9% e o
anual, a 219,1%. (Informe JB e página 21)

São 60 os mortos em conseqüência da
operação de resgate dos reféns do avião da
Egyptair, seqüestrado no sábado por ára-
bes. O Governo egípcio justificou o ataque
ao Boeing, no aeroporto internacional de
Malta, ao afirmar que os seqüestradores
continuariam matando passageiros, e
acusou indiretamente a Líbia de estar por
trás do seqüestro. Um dos seqüestradores
sobreviveu.

Três organizações terroristas árabes as-
sumiram a responsabilidade, protestando
contra os acordos de Camp David e o ataque
israelense à sede da OLP em Túnis. O avião
seqüestrado é o mesmo que caças norte-
americanos escoltaram à força para a Itália
quando levava para destino desconhecido os
seqüestradores do navio Achillc Lauro.

massacre
O comando egípcio que invadiu o

Boeing, com 25 homens, foi treinado nos
Estados Unidos e na Alemanha Ocidental.
Sobreviventes contaram que eles entraram
atirando indiscriminadamente porque não
podiam enxergar, no meio da fumaça e do
incêndio provocados pelas granadas lança-
das pelos árabes. Os integrantes do coman-
do foram recebidos no Cairo como heróis.

Os Governos dos Estados Unidos e da
Grã-Bretanha lideram o coro de aplausos
à operação de resgate, qualificada de "mas-
sacre impensado" pela Líbia. A Grécia
insiste que as armas usadas pelos seques-
tradores foram embarcadas no avião ao
decolar do Cairo e considera injustificadas
as pressões por maior segurança e por
boicote ao aeroporto de Atenas. (Pág. 14)

Funaro não
propõe mais
nada ao FMI

O ministro da Fazenda, Dilson Funa-
ro, afirmou, em Washington, que o go-
verno não acha necessário e não vai
propor acordo ao Fundo Monetário.
Internacional. Após quatro horas de
reunião com o diretor-gerente do FMI,
Jacques de Larosière, Funaro disse que
o país pretende "rolar a dívida externa
por mais um ou dois anos" junto aos
credores.

Mas, segundo o ministro, "isso não
impedirá que nós mantenhamos o FMI
informado sobre como estamos gerindo
nossa economia". Ele reiterou que o
governo não arcará com os compromis-
sos externos dos bancos Comind, Auxi-
liar e Maisonnave. "Se não pagamos aos
bancos brasileiros, não faz sentido pagar,
aos estrangeiros", disse.

Com uma reunião que começa às 9h,
no Palácio do Planalto, o presidente José
Sarney e os ministros da área econômica
vão montar, hoje, com os líderes do
governo no Congresso, uma estratégia
que permita a aprovação parlamentar do
pacote econômico, com medidas na área
tributária, de contenção do déficit públi-
co, privatização e investimento social.

O Banco Central divulga amanhã;
pela manhã, os vencedores da licita-
ção das 375 agências dos bancos Comind
e Auxiliar, que entraram em liquida-
ção. Há cerca de 50 bancos concorren-
tes. E chega hoje à rede bancária o 24°
lote de restituições do Imposto de
Renda, com cheques de até 80 ORTNs
(Cr$ 5 milhões 83 mil 777). (Página 17)

Colégio é multado
em Cr$ 61 bilhões e
perde 90% da área l

O tradicional Colégio Santos Anjos, da
Tijuca, foi condenado em última instância, na Ia
Câmara Cível do Tribunal de Alçada, a pagar
Cr$ 61 bilhões em multa e indenização e a ceder
90% de suas instalações à Sesrio (Sociedade de
Ensino Superior do Rio de Janeiro), por descum-
prir contrato de locação firmado em 1975.

Para fugir à falência, explicaram os advoga-
dos da faculdade, o Santos Anjos alugou 28
dependências à Sesrio e aboliu o regime de
internato em 75. Mas um ano depois começou a
ocupar o espaço cedido, para implantar o regime
de externato. O colégio é mantido pela Sociedade
Franco Brasileira, que tem 17 escolas no país, além_
de hospitais e clínicas de repouso. A Sesrio per-'
tence ao major bombeiro Aralton Lima. (Pág. 6)

¦

CNBB denuncia PMs
do Maranhão por -
morte e seqüestro •%

O secretário de Segurança do Maranhão,
coronel João Antônio Silva Júnior, comandou
pessoalmente 100 soldados da Polícia Militar que
seqüestraram no sábado dois menores na locali-
dade de Aldeias, a 300 quilômetros de São Luís, :
e mataram, com disparos a esmo, um lavrador de•_
78 anos que estava na varanda de sua casa, no.
distrito de Pau Santo, município de Bacabal,'„
segundo denúncia de D Luciano Mendes, secre-
tário-geral da CNBB, feita ao Ministério da;
Justiça. >i

Conflitos de terra já resultaram em 211..
assassinatos de janeiro a outubro deste ano. A 

'

maior parte das vítimas é de trabalhadores rurais
(71,1%), enquanto proprietários, capatazes, vi-
gilantes e pistoleiros somam 19,5%. (Página 12)

ANTIGÜIDADES
COMPRO — Móveis,
quadros, tapetes, pra-
tas, louças 235-2449.

HOTEL FAZENDA DA VOVÓ
— Friburgo Ótimas acomoda-
çoes comida caseira, saunas.
piscinas Rio 221-2022-511-
1147

COLECIONADORA
COMPRA — Bonecas
antigas cabeças bis-
cuit. Pago até
11.000.000 — Rua
Vise. Pirajá, 540/205.
T. 225-9823 - 259-
0245.

&

PRECISO COMPRAR
PARA INVESTIDOR
ESTRANGEIRO —
JÓIAS, BRILHANTES,
PATEK ROLEX, QUA-
DROS, GALLE e toda
a peça de qualidade
Te!. 521-2288.

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

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

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

GARANTIA DE SAU-
DE —Hospital São Lu-
cas.Copac. 2.000Titu-
los à Venda 255-6988
A BELA OFERTA PARQ. GA1-
VOTAS — SI. 2 amb., 3 qts..
arm.. suíte. banh. soe., coz.,
arma., dep. amp, 2 gar. esc
520 milhões, J. NAMI 3057.
T.: 239-5649. C 3933.

I

VENDEDORES(AS) -
Excelente oportunidade
p/ pessoas c/ ou s/ expe-
riéncia. Ótimos ganhos.
Av. Graça Aranha, 333/
11° c/ GRESSLER.
A BOA COZINHEIRA — Todo

serviço, tem fax. Ref. 1 ano Z.
Sul, fofga 15/15 ou a comb.
òtímo salário. 259-1065.

A BARRA — Lanç. u!t.
unid, vardão SOm1, slao
46m', Invabo, 3 qtos,
(suite), banh. soe 31 m"
ampla área serv, dep.
compl, 2 vgs. entr. 84
milhs. 3 x 28 milhs.
(30/60/90) VENANCIO E
ANDRADE. Pça. J. Ber-
nardlno 391A. 399-0067
CJ 1326 VA 358.

GOLDEN CROSS —
240-2414 — Sem ca-
rència para consultas:
Clinica Geral, Obstetri-
cia, Ginecologia, Pe^ .
diatria. ,
COZINHEIRA — Forno e fogão

para S. Conrado. Tratar telefo- .
ne 322-3779 e 220-0927.

£
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Coluna do Castello
Onde a Aliança
ainda é viável

A 
reunião dos dirigentes do PMDB e da
Frente Liberal, realizada em atenção à

recomendação do presidente José Sarney de
que se restaurasse a unidade, pois seu Go-
verno tem como base a Aliança Democráti-
ca, resultou numa autocrítica implícita dos
seus participantes. Ambos os partidos identi-
ficaram seus erros, os do PMDB no excesso
de autoconfiança, que inibiu a procura de
alianças, e o PFL na pressa com que tentou a
autonomia depois da formação do Governo.

Reconhecendo que a Aliança é necessá-
ria e que, sem ela, o Governo e ambos os
partidos correm riscos de derrotas, o depu-
tado Ulysses Guimarães de certo modo iden-
tificou como forças em ascensão e a enfren-
tar na eleição do próximo ano o PT e o PDT,
cuja mensagem alcançou camadas mais am-
pias da população e mobilizou forças políti-
cas que desconfiaram de ter o PMDB aban-
donado sua mensagem de protesto e de
reivindicações. A intenção assim é, daqui
por diante, procurar recompor, onde for
possível, a Aliança Democrática para o gran-
de teste eleitoral do próximo mês de novem-
bro, quando se elegerão os governadores, a
Câmara dos Deputados e dois terços do
Senado (o terço restante simboliza a persis-
tência do Congresso que não foi dissolvido
pela última emenda constitucional).

Numa coisa a restauração da Aliança é
fácil. Ela se reaglutinará em torno da preser-
vação do mandato do presidente José Sar-
ney, ameaçado por aqueles dois partidos. A
prévia realizada pelo JB no Congresso ante-
cipou a esmagadora adesão dos deputados e
senadores ao compromisso que é basicamen-
te um compromisso da Aliança Democráti-
ca, isto é, a fixação de um mandato de

?uatro 
anos para o presidente eleito pelo

)olégio Eleitoral. Mas, no que se refere aos
estados, há obstáculos difíceis de transpor,
um deles já intransponível.

Em São Paulo, por exemplo, o PFL já
tem candidato a governador, lançado pelo
prefeito Jânio Quadros, numa formação in-
compatível com qualquer aliança com o
PMDB. O ministro Olavo Setúbal, que é o
candidato da frente PTB-PFL, poderá ter
outros apoios, como o do PDS e de alguma
fração comunista em litígio com suas co-
irmãs, mas do PMDB somente poderá ter a
adesão de grupos dissidentes que emergirem
de crises internas suscitadas pela disputa em
torno da escolha do candidato do partido a
governador. A luta entre os Srs. Orestes
Quércia, Mário Covas e Almir Pazzianotto é
um problema cuja solução está confiada à
competência do Sr Ulysses Guimarães. Se
ela não for resolvida a contento sobrariam
dissidências que procurariam à direita e à
esquerda seu próprio caminho, com grave
risco para o PMDB. E note-se que na luta
estarão em jogo o Governo, dois lugares no
Senado e a maioria da representação na
Câmara e na Assembléia.

Também em Pernambuco, o governador
Roberto Magalhães já anunciou que a Alian-
ça Democrática não passou ali no vestibular.
Apoiando um candidato do PMDB,, o PFL
teve o dissabor de ver o grosso do partido
aliado transferir-se para outra trincheira,
impondo-lhe um revés inesperado. Embora
o PFL possa ser beneficiário de dissidências
do PMDB, a lição de 85 aconselha o partido
a procurar seu próprio candidato e a mar-
char com suas próprias forças na tentativa de
renovar em 1986 a vitória de 1982. A luta
deverá ser contra o ex-governador Miguel
Arraes, um candidato forte mas vulnerável
por sua postura esquerdista, salvo se ele
reproduzir sua vitória de 1962 propiciada por
uma aliança com o conservador PSD, a cujos
quadros, aliás, pertenceu.

Em outros estados a retomada da Alian-
ça é não só possível como poderá ser a raiz
de uma vitória que as tendências da última
eleição tornaram difícil. No Rio de Janeiro,
por exemplo, e no Ceará a recomposição da
Aliança Democrática poderá ser o ponto de
partida para a retomada de uma perdida
hegemonia. Em ambos não parece haver
solução para ambos os partidos senão na
conjugação de esforços para escolha de can-
didatos comuns. No Rio aquela faixa de
opinião antigamente coberta pela UDN e
pelas associações liberais e conservadoras
careceu de representação no último pleito, a
tal ponto que o perfil humano mais próximo
do protótipo daquela vertente política era
mesmo o do senador Roberto Saturnino.
Essa é uma indicação a que não pode estar
desatenta a fisiologia de populistas e empre-
sários que não se mostraram aptos a cobrir
aquela faixa de demanda eleitoral.

Há para o Sr Ulysses Guimarães gran-
des espaços a trabalhar, de modo a tornar
menos chocantes os dois pontos que se
tornaram inviáveis para o entendimento en-
tre seu partido e o PFL, nos termos da
unidade requerida pelo governo do Sr José
Sarney.
Afonso Arinos aos oitenta anos

Afonso Arinos de Melo Franco chega
hoje aos oitenta anos como um dos brasilei-
ros mais ilustres da sua geração. Ele recebe-
rá diversas homenagens, como de justiça,
mas o importante a ressalvar é que o escri-
tor, político, historiador, jurista e professor
alcança essa nova idade em pleno labor.

, A comissão constitucional que chefia
por designação do presidente da República
trabalha efetivamente. E optou pelo traba-
lho silencioso. Sabe-se, contudo, que algu-
mas tendências já se insinuam como domi-
nantes. Entre elas a recomendação pela
adoção do sistema parlamentarista de Go-
verno.

Carlos Castello Branco

Itamarati não dá
visto a líderes da
juventude comunista

Brasília — 0 libanês Walid Massri, presidente da Federa-
ção Mundial da Juventude Democrática, e o cubano Francisco
Moya, vice-presidente, nào poderão mais desembarcar no
Brasil no início de dezembro, como pretendiam. Por causa de
um veto da sua divisão de segurança e informações, o Ministério
das Relações Exteriores resolveu não lhes conceder visto de
entrada no país. A medida poderá ser reconsiderada se houver
intervenção do gabinete do Ministro Olavo Setúbal.

O veto foi transmitido sexta-feira passada, por telegrama,
à embaixada brasileira em Budapeste, Hungria, onde fica a sede
da Federação. Massri e Moya, que pensavam visitar ainda
México, Argentina, Uruguai e Brasil, talvez cancelem a viagem,
a última escala era a mais importante de todas.

Os dois dirigentes queriam convidar jovens brasileiros para
um congresso mundial que vão promover em outubro de 1986,
em Budapeste. Seu roteiro no Brasil incluía passagens por
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e contatos com a direção
do PCB, do PMDB, do PDT e do PT

"A Federação adota hoje uma estratégia de ampliar as
relações com o Brasil, livrando-se do estigma de só reunir
comunistas", revela um pemedebista que participou este mês da
festa de 40 anos da entidade, na República Democrática Alemã.
"Eles acreditam que o Brasil, depois da abertura política,
merece outro tipo de tratamento, e percebem que não podem
enxergar o país só através da ótica do PCB."

Na visita que fariam ao Brasil, Massri e Moya pretendiam
justamente ampliar politicamente a delegação que o país
enviará a Budapeste. Esse seria um segundo gesto de simpatia
da entidade. O primeiro foi a homenagem especial que concede-
ram, em seu aniversário, ao comunista Sebastião Malina, que,
mesmo preso no Brasil, foi eleito para uma das vice-.
presidências, 40 anos atrás.

É muito estranho. Não faz sentido — comentou, no
Rio, um dirigente nacional do PCB, engenheiro Sérgio Moraes,
que ficou surpreso com i notícia do veto. Lembrou que, no ano
passado, líderes da FMJD passaram pelo Brasil "sem 

qualquer
problema", em viagem dc preparação para o congresso mundial
da juventude realizado este ano cm Moscou.

Na República Velha, do General Figueiredo, não
houve veto. Na Nova, há. É absurdo — diz Moraes. Explicou
que, se confirmado o veto, a imagem do Brasil ficará desgasta-
da, pois a FMJD é uma entidade que 

"basicamente'' luta pela
paz, a autodeterminação dos povos e os direitos da juventude.

Filha de Jânio ingressa
no PFL para concorrer
a vaga na Constituinte

São Paulo — Dirce Maria Quadros, a Tutu, únjca filha do
prefeito eleito de S. Paulo, Jânio Quadros, filiou-se ao PFL
paulista e pretende disputar em 1986 uma vaga na Constituinte.

Tutu assinou ficha de filiação durante reunião da executiva
regional do PFL, presidido em Sáo Paulo pelo deputado federal
Herbert Levy, que garantiu ter a filha do ex-presidente,
"grande vocação política". Dirce Maria — que hoje será
recebida pelo ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves
— justificou a escolha do PFL para iniciar sua carreira política,
classificando-o como "o mais moderno do pafs".

A filha de Jânio, que tem 41 anos, afirmou que 
"atraída

por lideranças como as dos ministros Olavo Setúbal, Aureliano
Chaves e pelo deputado Herbert Levy", mostrará o mesmo
empenho do pai em sua candidatura para a Constituinte. A
tarde, Tutu Quadros viajou para Brasília, onde mora e trabalha.

Brasília — Foto de Luciano Andrade
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Governadores do Nordeste
vão falar cada um por si

Recife — Os governadores do Nordeste
concluíram que embora continuem unidos pe-
las dificuldades econômicas da região já não
podem mais ser uma voz única em termos
políticos. Por isso, como já aconteceu no
encontro com o presidente José Sarney sexta-
feira passada, a partir de agora cada governa-
dor falará por si quando a questão for política.

— Descobrimos — explica o governador
dc Pernambuco, Roberto Magalhães, — que a
situação política vem sofrendo tais mutações
que entre os governadores, que em 1982 eram
do PDS, há diferenças políticas cada vez
maiores. Gonzaga Mota, do Ceará, é do
PMDB; José Agripino reconhece que não
pode se entender com o PMDB-RN; na Paraí-
ba e em Sergipe, a Aliança Democrática está
selada.

A consciência de que muita coisa mudou
não afetará, porém, a disposição de manter o
pacto de defesa mútua celebrado quando da
sucessão de Figueiredo. O pacto foi colocado
em ação quando o governador Wilson Braga
sustentou isolado o malufismo regional e po-
derá ser novamente acionado se algum dos
governadores for penalizado pela posição poli-
tica que adotar, mesmo que isto implique uma
aliança com a esquerda para a sucessão esta-
dual.

A situação mostra que há dificuldades
diversas a enfrenar, embora cada governador
tenha pela frente adversários peculiares. Os
governadores querem manter o bloco funcio-
nando para, pelo menos economicamente,
sobreviverem a uma eleição em que serão
cobrados pelos problemas do governo federal
e pelos desentendimentos que por ventura
tiverem com os prefeitos das capitais, em sua
maioria adversários.

Eleitos em 1982 com o apoio das oligar-
quias regionais, os governadores foram aos
poucos rompendo gradativa ou definitivamen-
te com elas. Agora, começam a sofrer revezes
à esquerda e à direita pela posição que vêm
adotando.

Ji
Centro: Av. Rio Branco, 120 S/L
(Galeria dos Empregados no
Comércio! Tel.: 221-2022IPABXJ rjnIpanema: Rua Visconde de Ptraja. 540
S/L 208/9 • Tel.: 511-1147
EMBRATUR 00010 00*1 1
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No Maranhão, por exemplo, o governador
Luís Rocha, mesmo rompendo com o Planalto
na sucessão presidencial, manteve-se ligado
aos grupos tradicionais que o levaram ao
poder, discordando apenas pessoalmente do
senador malufista João Castelo (PDS) cuja
mulher acaba de ser eleita prefeita de São
Luís. Rocha desprezou uma aliança com o
PMDB que poderia ter-lhe garantido a vitória.
Agora, d possível que forme a Aliança Demo-
crática para 1986.

No Piauí, Hugo Napoleão desgarrou-se da
família Portela que o ajudou a se eleger e
perdeu, como já esperava, a prefeilura de
Teresina. O governador aprendeu a lição e
comunicou ao presidente Sarney que fará a
aliança estadual no próximo ano, desde que o
PMDB o deseje.

No Ceará, além dc romper com os três
coronéis que o levaram ao poder — César
Cais, Adauto Bezerra e Virgílio Tavora —,
Gonzaga Mota ingressou no PMDB e perdeu a
primeira batalha que surgiu pela frente. Tem
no seu encalço a direita, representada pelos
coronéis, e a esquerda do PT. Fica no meio,
para fazer uma opção em 1986, mas pende
para a esquerda.

No Rio Grande do Norte, José Agripino
rejeita qualquer entendimento com o PMDB
por problemas puramente pessoais: a rivalida-
de entre as famílias Maia e Alves, esta repre-
sentada pelo ministro Aluizio Alves, que fez o
prefeito de Natal. Não há divergência ideoló-
gica clara entre os dois grupos.

Situação peculiar é vivida pela Paraíba,
onde Wilson Braga passou de malufista a
aliado dos grupos de esquerda do Estado.
Nesta eleição Braga fez o chamado acórdão
em João Pessoa, unindo do PDS ao MR-8.
Garantiu sua vaga ao Senado em 1986 e deu
lições de esperteza política a seus colegas.

Em Alagoas, Divaldo Suruagy pretendeu
ter a esperteza de Braga, só que fez o inverso.
Pensou em derrotar o PMDB na capital ape-
nas com os votos do PFL e do PDS. Foi
derrotado quando já cantava vitória.

Veto de Quércia faz PMDB
adiar decisão sobre prévia

São Paulo — Num dia marcado por articu-
lações em torno da sucessão estadual, o
PMDB paulista chegou a um impasse, ontem,,
e resolveu adiar para quinta-feira a decisão
sobre a realização de uma prévia para compo-
sição do novo Diretório Regional, a ser eleito
na convenção de 26 de janeiro. Não houve
acordo entre os partidários do vice-governador
Orestes Quércia e do prefeito Mário Covas,
candidatos à sucessão de Franco Montoro, que
deflagram a disputa na composição desse dire-
tório.

Na reunião da direção estadual do partido,
aliados do vice-governador resistiram à pro-
posta do l°-secretário da Executiva, José Ma-
ria Monteiro — aliado do prefeito Mário
Covas — de realização de uma prévia, na qual
cada um dos 2 mil 100 delegados pemedebistas
à convenção votaria em três nomes para com-
por o diretório. Os 70 nomes mais votados
seriam os titulares e os 23 seguintes, os su-
plentes.

Quércia voltou a dizer que só aceita a
prévia se os delegados votarem em apenas um
nome para o diretório.

A sucessão estadual agitou o partido desde
as primeiras horas da manhã, quando as prin-
cipais lideranças pemedebistas participaram de

uma reunião na qual o Senador Fernando
Henrique Cardoso agradeceu o apoio que
recebeu na campanha eleitoral para a prefei-
tura.

O governador Franco Montoro e o prefei-
to Mário Covas não compareceram, mas dois
postulantes ao Governo, Orestes Quércia, e o
Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, esti-
veram presentes.

Quércia marcou uma reunião para a ma-
nhã de hoje com Fernando Henrique, e adian-
tou que vai procurar para conversar, nas
próximas horas, Mário Covas, Pazzianotto e o
governador Montoro. Mas não vai buscar
composições: adiantou que comunicar a sua
disposição de disputa até a convenção.

O ministro Pazzianotto defendeu sua pró-
pria candidatura por ter "penetração não só no
PT, mas em outros partidos, na classe média e
na grande massa do funcionalismo estadual".

O governador Franco Montoro comunicou
ontem a cinco deputados federais do PMDB,
em audiência no Palácio dos Bandeirantes,
que não concorrerá a cargo eletivo no próximo
ano e que permanecerá a frente do Governo
até o último dia do seu mandato.

Candidatos se lançam no Sul
Porto Alegre — Quatro candidatos ao

Governo do Rio Grande do Sul na eleição de
1986 foram lançados nas últimas horas, e esta
semana a relação será ampliada com as indica-
ções do PDT c PT. Já postulam o cargo o
ministro Pedro Simon. pelo PMDB, o senador
Carlos Chiarelli, do PFL, o deputado Nelson
Marchezan e o vice-governador Cláudio Stras-
sburger, ambos pelo PDS.

O PDT decidirá esta semana o que fará.
Pensa em coligação, mas também tem seus
candidatos: Aldo Pinto, Matheus Schmidt,
Sereno Chaise c Nadir Rosseti, todos sem
grande peso eleitoral. Já o PT — dividido cm
duas alas — hesita entre repetir a candidatura
de Olívio Dutra ou lançar Clovis Ilgenfritz. A
ala mais radical, liderada por Raul Pont, não
planeja nenhum acordo: quer concorrer com
candidato próprio.

Os nomes de Marchezan e Strassburger
surgiram durante uma agitada reunião em que
o PDS avaliou seu desastre eleitoral nas elei-
ções municipais (em 26 cidades, só fez três
prefeitos).

Marchezan, que é presidente do diretório
regional, antes de se ver às voltas com a
disputa do Governo tentará resolver um pro-
blcma delicado: a intenção do governador Jair
Soares c seu vice, Cláudio Strassburger, de se
desincompatibilizarem. "Um partido que en-
trega o poder náo pode pleitear nada em
termos eleitorais", queixa-se Marchezan.

Se ambos se desincompatibilizarem, o
PDS será obrigado a passar o governo para o
PDT — partido do presidente da Assembléia
Legislativa, Waldomiro Lima.

Sarney intervirá nas eleições de 86
Salvador — "O presidente acha março o

mês ideal para começar a tratar das sucessões
estaduais", revelou o prefeito eleito desta
capital, Mário Kertesz, que foi recebido no
Palácio do Planalto na semana passada. Sar-
ney não interferiu nas eleições municipais, mas
agirá diferente no próximo ano, quando forem
escolhidos os governadores, disse Kertesz,

Segundo o novo prefeito de Salvador, "a
importância do pleito dc 86, não só pela
escolha dos governadores, mas também dos
constituintes, não permitirá que o presidente

se mantenha à margem do processo". Os
candidatos eleitos, afirmou, serão a bar.c de
sustentação das mudanças que pretende im-
plantar no país. Assim, acrescentou, "ele
deverá ter participação decisiva, para assegu-
rar a vitória do PMDB".

Na sua audiência com Sarney, Kertesz
tratou da transferência de recursos para os
municípios e fez uma sugestão: o repasse de
muitas das obras e ccargos do Governo federal
para as prefeituras, nas áreas de saneamento
iásieo, educação e saúde. y-
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Segunda-feira costuma
ser um dia calmo no
Congresso. Mesmo as-
sim, a pressão arterial do
presidente, senador José
Fragelli, aumentou de 14
por 8 para 14 por 9 em
poucas horas. Pela ma-
nhã, Fragelli, de 70 anos,
teve sua pressão registra-
da como parte da 1 Sema-
na de Hipertensão Arte-
rial promovida pelo Ser-
viço Médico do Senado.
Os 14 por 8 foram consi-
derados normais para al:
guém de sua idade. A
tarde, instado pelos foto-
grafos a repetir a medi-
ção, teve uma surpresa: a
pressão subira para 14
por 9. Além de Fragelli,
poucos foram os senado-
res que se aventuraram a
fazer o exame. Itamar
Franco (PMDB-MG) te-
ve registrados 14 por 11,
números um tanto altos
para seus 54 anos. Já o
ministro Affonso Camar-
go mostrou ter um cora-
ção de garoto: sua pres-
são, medida pelo médico
Rubens Leite, é de 12 por
8.

Câmara vota
hoje filiação
partidária

Brasília — A pedido do líder
do PMDB, deputado Pimenta
da Veiga, a Câmara dos Depu-
tados decidiu adiar para hoje a
votação do projeto do senador
Odacir Soares (PDS-RO), que
reduz de um ano para seis me-
ses o prazo mínimo de filiação
partidária para os candidatos a
cargos eletivos. O adiamento
se deveu à necessidade de en-
tendimentos entre as lideranças
dos partidos, diante do grande
número de emendas apresen-
tadas.

Quatro emendas foram
apresentadas em plenário; duas
delas, dos deputados José Car-
los Fagundes e Mário Assad,
ambos do PFL mineiro, elevam
o prazo para dez meses. Outra,
do deputado Nilson Gibson
(PFL-PE), pretende fixar o
prazo em quatro meses antes
das eleições, ou até a data do
registro definitivo do partido,
se superior a esse prazo. A
última, do deputado Roberto
Cardoso Alves (PMDB-SP),
permite a filiação até a data da
convenção que irá indicar os
candidatos.

O líder do PDS no Senado,
Murilo Badaró (MG), suspei-
tando que o PMDB e o PFL
tentariam de todas as maneiras
impedir que o prazo de filiação
partidária fosse reduzido de um
ano para seis meses, avisou a
seus vice-líderes para obstruir a
pauta de votação do Senado,
que o impede que vários proje-
tos do interesse do Executivo
sejam aprovados. Depois, co-
municou sua decisão ao líder
do PDS na Câmara, Prisco Via-
na (BA).Se isso acontecer (se o
prazo náo for reduzido), aí sim
vai haver guerra — disse Bada-
ró pelo telefone a Prisco.

Ao PDS, a redução do prazo
de filiação interessa porque o
partido quer aumentar seus
quadros, abrindo espaço para
todos os parlamentares descon-
tentes de outros partidos. Pela
legislação, só pode deixar seu
partido o parlamentar que en-
trar para um outro em forma-
çáo. E só poderão se cândida-
tar à Assembléia Nacional
Constituinte, em novembro de
1986, aqueles que se filiaram a
um partido antes do dia 15
deste mês.

O PFL — único partido em
formação, com registro provi-
sório — é o grande beneficiário
da atual legislação. Como os
descontentes só podem deixar
seus partidos, sem sofrerem pe-
nas, se ingressarem no PFL, o
partido não quer dar a mesma
colher dc chá para seus adver-
sários políticos.Todos os grandes parti-
dos — o PDS e o PMDB — se
beneficiaram desta legislação
no passado — explicou o lider
do PFL no Senado. Carlos
Chiarelli (RS). "Todos, 

quan-
do crianças, em formação, ma-
marani leite materno. E nós
que agora estamos em forma-
ção, não vamos substituir leite
materno por pastilha.
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inistros da Aliança renunciam dia 15 de fevereiro
Brasília — Os ministros do

governo José Sarney colocarão
seus cargos à disposição em 15
de fevereiro, deixando o presi-
dente livre para escolher seu
próprio ministério, informou
ontem o ministro da Agricultu-
ra, Pedro Simon, candidato a
"no mínimo" deputado consti-
tuinte em 1986. A decisão foi
tomada na reuniáo da Aliança
Democrática, no último do-
mingo. Só não colocarão os
cargos à disposição os ministros
militares e o das Comunica-
ções, Antônio Carlos Maga-
lhães, do PDS.

O compromisso foi fir-
mado somente entre os líderes
da Aliança Democrática; os
ministros militares permanece-
ráo porque náo pretendem
disputar nenhum mandato ele-
tivo — explicou Simon, que
arriscou "palpites" sobre ou-
tros dois ministros que serão
mantidos por Sarney: Dilson
Funaro, da Fazenda, e Ronal-
do Costa Couto, do Interior.
Simon reiterou sua posição fa-
vorável ao mandato de quatro
anos para o presidente Sarney.
"Mas nada impede quc a Cons-
tituinte decida convocar ciei-
ções diretas para abril de 87",
disse.

Segundo um político do
PFL, o partido 

"brigará" para
colocar, no ministério da In-
dústria e Comércio, seu presi-
dente, senador Jorge Bornhau-
sen, e, no ministério da Previ-
dência, seu líder no Senado,
Carlos Chiarelli.
"A ALIANÇA DECIDIU"

No momento em que a
Aliança Democrática toma a
decisão, cabe a todos acatá-la e
abrir mão do cargo em 15 de
fevereiro — disse Simon, des-
cariando pretensões como a do
ministro do Trabalho, Almir
Pazzianotto, quc preferia de-
sincompatibilizar-se mais tar-
de, em março ou abril. O mi-
nistro da Agricultura pretendia
propor ao presidente a mudan-
ça do ministério já a 1" de
janeiro. Mudou de idéia ao
ver. na reunião de domingo,
que a data de 15 de fevereiro
era consensual entre os líderes
da Aliança Democrática, em-
hora a emenda da Assembléia
Constituinte permita que os
ministros detentores de manda-
to parlamentar possam perma-
necer nos cargos até 15 de
maio.

Com a escolha, a Aliança
Democrática possibilitará ao
presidente montar todo seu no-
vo ministério na data em que, a
princípio, se desincompatiliza-
riam somente os ministros sem
mandato parlamentar— isto é,
15 de fevereiro. Para Simon,
Sarney comporá seu ministério
com mais facilidade do que
Tancredo Neves compôs o seu,
porque a maior parte dos poli-
ticos estará voltada para a
disputa de um mandato consti-
tuinte.

Não há razão, segundo o
ministro da Agricultura, para
pensar que o ministério de Sar-
ney será mais conservador do
que o de Tancredo. "Basta ver
pelas escolhas pessoais de Sar-
ney: o ministro Dilson Funaro,
José Aparecido, um político
que foi cassado, Aluísio Pimen-
ta, um professor que foi expur-
gado, e Paulo Brossard, um
dos líderes da resistência de-
mocrática", exemplificou.

Simon voltará ao Senado, dc
onde pretende sair para candi-
datar-se a deputado ou a sena-
dor constituinte, ou, ainda, "se
escolhido pelo partido", a go-
vernador do Rio Grande do
Sul. Disse que seu estado tem
garantida uma vaga no próxi-
mo ministério.

ALIANÇA

Ele acha que a eleição para a
Presidência da República em
15 dc novembro de 1986, na
mesma data da escolha dos
constituintes, "esvaziaria" a
Constituinte:

— A convocação da Consti-
tuinte é mais importante que a
eleição para governador, mas a
realização, em 15 de novem-
bro, da primeira eleição direta
para a Presidência polarizaria
as atenções e tornaria a Consti-
tuinte secundária — analisou
Simon. Simon prefere que a
Constituinte decida sobre o
mandato do presidente Sarney,
e disse que não teme uma cam-
panha liderada pelo PT e PDT,
por diretas já."O já pode significar 15 de
novembro de 1986 ou 15 de
abril de 1987, 90 dias após a
instalação da constituinte", ar-
gumentou Simon. "O PDT náo
quis prorrogar o mandato de
Figueiredo por dois anos? As

' eleições que eles queriam não
eram tão já assim", ironizou.

Simon elogiou ao PT, "um

grande partido", e lamentou
que os petistas não aceitem
alianças no âmbito nacional."O PT é um pouco ortodoxo,
embora tenha lá suas razões.
Como tática política, ele prefe-
re não fazer coligações", co-
mentou.

Brasília — Foto de Luciano Andrade
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Ulysses desmente divisão de cargos
Brasília — "Primeiro, precisamos saber como o presi-

dente Sarney vai tratar este assunto. Depois, analisamos o
quadro para definirmos qual a posição". Essa foi a reação do
presidente do PMDB, deputado Ulysses Guimarães, às notí-
cias de que, durante o encontro de domingo à noite entre
líderes de seu partido c do PFL, foi traçado um plano de
redistribuição dc cargos, na reforma ministerial que será feita
pelo presidente José Sarney no início do próximo ano.

O ministro dos Transportes, Affonso Camargo, que
circulou à tarde pelo Congresso, afirmou: "A reforma ministe-
rial vai sair o mais tardar cm fevereiro c é natural quc, nas
reuniões dc políticos, esse assunto domine". Para Camargo,
"a reforma ministerial não vai causar implosão da Aliança
Democrática, porque a disputa é salutar cm qualquer demo-
cracia".

 -' — i ..—— «

Simon: decisão permitirá que Sarney escolha seu ministério

NÃO
PERCA

Q GIRO DO
pUNDtt
JORNAL DO BRASIL

PROMOÇÃO
OPPENHEIMER alemão 49.000
LIEBFRAUMILCH alemão 42.000
LINHACORDILHEIRA ALMADÉN 19.900
LINHA OURO ALMADÉN 49.000
SCAPARZI italiano (tinto ou branco) 59.000
PRESENTEIE SEUS AMIGOS COM CESTAS DE NATAL
J M SILVA — TEMOS GRANDE VARIEDADE DE
WHYSKIES ESCOCESES, VINHOS FRANCESES, ALE-
MÃES, ESPANHÓIS, PORTUGUESES, CHILENOS, NA-
CIONAIS, ITALIANOS, ETC.

RUA BUENOS AIRES N° 25
253-5888 — 253-5796 — 263-7276 — 263-9614

NOTA OFICIAL

Na qualidade de Presidente do LLOYD BRASILEIRO entreguei hoje, ao Secre-:
tário de Controle Interno do Ministério dos Transportes, Dr. Eloy Corazza, a docu- j
mentação referente a sindicâncias internas efetuadas na empresa por minha:
determinação.

O referido dossiê é de natureza estritamente confidencial. Sobre o mesmo não jme pronunciarei, a exemplo do que vem ocorrendo nas últimas semanas, a des-:
peito dos ataques e das acusações, todos injustos e sem qualquer espécie de com-.
provação, que me têm sido desferidos, com abundante repercussão na Imprensa.:

A estas acusações, infames e improvadas, que vêm repetidamente desacom-;
panhadas de quaisquer documentos sérios e indiscutíveis, respondo com aproxi-.
madamente 600 páginas de sindicância imparcial, fartamente documentada. Ca-
berá à autoridade superior, e apenas a ela, pronunciar-se doravante sobre o assunto.

Tenho me mantido totalmente silencioso, em respeito à centenária e respeita-:
vel instituição que presido e que, no fundo, é que vem sendo atingida neste entre-;
choque de interesses, alguns, certamente, muito estranhos. Reservo-me, entretanto,
o direito sagrado de defender-me, quando vilmente atacado. Provarei, com sere-
nidade, mas com firmeza, que o preto é preto e o branco é branco.

Permaneço íntegro na minha posição ínarredável CONTRA A PRIVATIZAÇÃO:
DO LLOYD, pois defendo a sua permanência como empresa pública, porque O
lloyd é Matrimônio nacional e pertence ao povo brasileiro. .

Permaneço também íntegro no meu propósito de SOMENTE ADQUIRIR NA-
VIOS NOS ESTALEIROS BRASILEIROS, SEDIADOS NO BRASIL, UTILIZAN-I
DO MÃO-DE-OBRA BRASILEIRA, E COM FINANCIAMENTO EM CRUZEIROS.
E neste propósito tenho o apoio dos Trabalhadores, representados por sua entida-
de máxima que é a Confederação dos Marítimos, e dos empresários navais.

Estou consciente dos vultosos interesses que venho contrariando e espero da
Imprensa o apoio que sempre deu à defesa dos interesses nacionais.

EDUARDO PORTELLA NETTO
PRESIDENTE

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1985.
_____

£ Companhia de Navegação!
__. Lloyd Brasileiro |
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Wi DlSIÍf VIU0RID.
Pegue o charter Brasil/Orlando da Vasp e saia para o

mundo de brinquedos e personagens fantásticos. Você ain-
da vai aproveitar excursões que em 5 programas percorrem
os Estados Unidos, México e levam você num cruzeiro para
as Bahamas. Garanta já seu ingresso com a Hotur.

Saídas: 22nov/85*
06 e 26 dez/85*
05,15 e 25 jan/86
04,14 e 24 lev/86

Financiamento em 3 meses sem juros.

C5NI f MliSIiCOsins »§»!. ns.
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Parte aérea:

dólares, (adulto)

dólares, (criança)

Qualquer que seja o clima que você vai dar às suas fé-
rias, procure a Hotur e viaje nas asas da KLM. E passe o in-
verno europeu nas melhores estações de esqui da França —
Avoriaz, Chamonix, Isola 2000 e Les Menuires.

Ou viva o verão na Riviera francesa — Cote D'Azur, Saint-
Tropez e Cannes.

Saidas individuais e semanais
Parte Terrestre:
(estações de inverno)

a partir de llflP dólares
por semana no apt.° das residências "Pierre et Vacances"

Parte terrestre:
(Riviera Francesa)

a partir de ¦'ür^HP dólares
por semana no apt.° das residências "Pierre et Vacances" (vá-
lido de abril a outubro/86).
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no oo?no mmm.
Que tal passar uma semana no Epcot Center, Seaworld

e Busch Gardens com direito ainda a uma ceia de cinema em
Orlando?
Saída: 20 dez/85

Pagamento parcelado sem juros.

PROMOÇÃO SÓ PARA 0 NATAL.

Parte aérea:
dólares (adulto)

dólares (criança)
Parte terrestre: a partir de 249 dólares por pessoa com direi-
to a hotel, visitas, guias etc.
Hotel mais carro sem limite de km. a partir de 99 dólares por
pessoa.

PEIO in 3.000
tm coirono

mrconTcmpoRRnY."
Pelas mãos da Panam e da Hotur você vai para o Epcot

Center. E se hospeda uma semana no Contemporary - um
dos hotéis mais arrojados e confortáveis de todos os tempos,
dentro da Disney.

Este programa leva 13 dias e inclui traslados, guias, ôni-
bus, visitas e café da manhã no Contemporary.

Saída: 17 jan/86 (única)
Financiamento em 10 meses.

Parte.
aérea: 750

n mmm sníon
Viaje para Miami com a Hotur pelos excelentes serviços

da Varig.
Você conhece Disney em 13 dias pelo melhor preço, e

ainda tem a liberdade de voltar em um mês.
Aproveite para se tornar um "SPECIAL M EMBER" e use

o CREDI-HOTUR sem juros para esta excursão.
Saidas regulares.

Financiamento em 10 meses.

Parte aérea: 750 dólares (adulto)

dólares (criança)

VíVHN»

SKISTUDYTOUn.
UMA AVENTURA PARA TODAS AS IDADES.

Muitos sonhos na cabeça e 4 dias em Roma, 4 em Paris,
4 em Londres e 2 em Milão. Com direito a 8 dias na melhor
estação de esqui italiana — Folgar ida — ao lado da Cortina
0'Ampezzo. Onde você vai participar do coquetel de chega-
da, torneios e aulas de esqui('), boates, festas e entrega de
troféus, com café da manhã, almoço ou jantar.

Saidas em jan e fev. 86
Financiamento em 10 meses.

Parte
terrestre:
em quarto duplo.
Com Alitália (YHE) - classe econômica.

475 dólares por pessoa

Parle aérea: I, dólares

(. - Aulas, equipamento e passes — 150 dólares por
pessoa.

-*

M^

noTEinornscinnniE
no nORDESIE.

Imagine conhecer as praias sedutoras da Bahia, Maceió,
Recife, Fortaleza e João Pessoa. Você vai se encantar com
as curvas do litoral brasileiro.

Ou então a Serra Gaúcha e Foz do Iguaçu.
Duração do programa: 8 dias

Saidas Regulares.
Financiamento em 4 meses sem juros.

* Parte aérea + Hotel: a partir de

GR$ 2.725.000
* Parte rodoviária + Hotel: a partir de

GR$ 1.231.000
* Tabela de agosto de 85.

dólares (adulto)

dólares (criança)

(*)USE0.CRED. HOTUR'-V'_

PARTE AÉREA EM ATÉ 3 VEZES SEM JUROS.
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RJ: Zona Sul • Av. Gal. San Martin, 360 • Telefone: 239-8144

Centro: Rua México, 31 Grupo 202 ¦ Telefones: 262-3588/
262-3968/262-6554

SP: Rua Xavier de Toledo, 121-6? andar • Telefones: 34-4771/
34.0183-Telex: (011) 31.964
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PFL e dissidência do PDS vão formar novo partido
Brasília — Sob a inspiração tio presi-

dente José Sarney, o Partido da Frente
Liberal (PFL) sc reunirá em convenção
para mudar de nome c incorporar a falia
do PDS fiel à liderança do ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Maga-
Iháes, governadores como Júlio Campos,
do Mato Grosso, e possivelmente Bspcri-
diáo Amin, dc Sanla Catarina; alem de
setores do PMDB que poderão ser atraí-
dos para a nova sigla.

O partido manterá a expressão "libe-
rai" cm seu nome por exigência do minis-
tro dc Minas c Energia, Aureliano Cha-
ves, que o presidirá. A secrctaria-geral,
segundo cargo da hierarquia partidária,
caberá a um representante do grupo
político do ministro Antônio Carlos Ma-
galhães. Sarney, que estimulou a iniciati-
va, disse no último sábado, cm reunião
com o comando do PFL, que a nova sigla
servirá para ampliar o espaço dos liberais
no seu ministério.

Fugir da lei
Ouando formamos o Partido da

Frente Liberal, sabíamos que esse seria
um nome provisório. A convenção, ago-
ra, escolherá o nome definitivo, que náo
perderá a expressão "liberal" porque ela
é um retrato do nosso comportamento —
confirmou o ministro Aureliano Chaves
ao JORNAL DO BRASIL.

Aureliano garantiu, sem querer ain-
da confirmar o acordo firmado com An-
tónio Carlos Magalhães c outros dirigen-
tes do PDS náo malufista, que o partido,
que provavelmente sc chamará Partido
Liberal Progressista (PLP), "estará aber-
to a todos que compartilhem de seu
ideário, estejam onde estiverem". E
acrescentou:

Nào estamos preocupados cm ali-
ciar ninguém, mas cm marchar com quem
queira marchar conosco.

Esquivo, o ministro Antônio Carlos
Magalhães, que ontem se reuniu com o ¦

presidente do PFL, senador Jorge Bor-
nhausen, e com os ministros Aureliano

Chaves c Marco Maciel, limitou-se a
comentar:

— Não nego que tenha havido mui-
tas conversas sobre isso. Mas prefiro
esperar o desdobramento do processo
para só então falar mais à vontade.

A idéia inicial dc Antônio Carlos era
formar um novo partido, dc centro, para
ampliar a base de sustentação parlamen-
tar do governo Sarney. Abandonou-a,
porém, por um motivo simples: não have-
ria tempo hábil para sc cumprir as exigên-
cias da legislação eleitoral para a forma-
çáo dc uma nova legenda. Já nasceu,
então, a fórmula da mudança do nome do
PFL que agora, segundo seus dirigentes,
poderá abrigar entre 140 c 150 deputados
e 26 senadores — o que eqüivaleria
praticamente a um terço da Cânara c do
Senado. Atualmente, o PFL tem 107
deputados c 19 senadores. Com a mano-
bra, o PFL pretende reduzir o peso do
PMDB no conjunto dc forças do Con-
gresso, c, conseqüentemente, no go-
verno.

Para que a formação dc um novo
partido se tornasse viável, como sonhou
inicialmente Antônio Carlos, seria preci-
so que a nova Lei Orgânica dos Partidos
fosse votada até o dia 5 <Jc dezembro,
início do recesso parlamentar, o que é
praticamente impossível. Para sc enqua-
drar nos rigores da lei, o PFL precisará
mudar seu nome, em convenções munici-
pais, regionais e nacional, pelo menos
seis meses antes das eleições dc novem-
bro do próximo ano.

Isso, entretanto, não será problema
para os líderes do partido, pois o calendá-
rio dc convenções já está definido: as
municipais serão no dia 19 de janeiro; a
regionais no dia 2 de março; e a nacional
a 6 de abril do ano que vem. Para
poderem aderir ao PFL, os liderados de
Antônio Carlos e o restante dos interes-
sados precisam filiar-se até o dia 4 de
janeiro, exatamente 15 dias antes das
convenções municipais. De acordo com
os planos dos dirigentes do PFL, o anún-

cio do novo partido será feito até o final
da próxima semana.

Com Jânio
A união dos liberais com dissidentes

do PDS malufista começou a ser debati-
da. Em reuniões sigilosas, há 10 dias.
Com o aval dc Sarney, que chegou a
aconselhar maior velocidade nas negocia-
ções, o novo PFL planeja lazer coligação
com o PTB. controlado pelo prefeito
eleito dc Sào Paulo, Jânio Quadros, nas
eleições dc 1986.

Antônio Carlos Magalhães, segundo
informantes, aceitou sem problemas a
exigência dc Aureliano dc manter o no-
me a palavra 

"liberal". Marco Maciel não
fez tanta questão disso, mas, diante da
insistência dc Aureliano, o ministro das
Comunicações concordou. O ministro de
Minas e Energia está preocupado cm
preservar a identidade do PFL nesta sua
nova fase.

Os liberais dedicam-se, agora, a con-
quistar apoios na ala conservadora do
PMDB. O secretário-geral do PMDB,
Deputado Roberto Cardoso Alves, des-
confortável entre os líderes do partido, já
manteve entendimentos com dirigentes
do PFL. Há dois meses, Cardoso Alves
disse ao JORNAL DO BRASIL: "Náo
descarto a hipótese dc seguir com o
ministro Aureliano Chaves".

Alguns dos mais expressivos no-
mes do PDS — Amaral Peixoto, Vir-
gílio Tavora, Rondon Pacheco, Jarbas
Passarinho c Murilo Badaró—, reuni-
dos ontem, chegaram à conclusão dc
que o futuro do PDS depende de uma
postura clara de oposição ao governo
c dc uma política dc aliança nos
Estados. "Os senadores do PDS vota-
rão contra o aumento de impostos, a
não ser que o governo explique direi-
tinho o déficit público", disse Virgílio
Tavora. "Para coligações", afirmou
Badaró, "todos os partidos serão
bem-vistos, do PFL até mesmo ao
PDT c PT."

Camargo tentará, atrair liberais
Brasília — "Nós estávamos rindo do

PDT e do PT. Vamos dar uma sova neles
nas eleições de 1986". Esta é a explicação
do ministro dos Transportes, Affonso
Camargo, para a euforia captada pelas
fotos da cúpula do PMDB e PFL reuni-
das, domingo passado, para estabelecer
estratégias dc fortalecimento da Aliança
Democrática.

Camargo deverá ser peça essencial
no esquema de sustentação parlamentar

do presidente José Sarney, passando a
ocupar um cargo importante no PMDB
— a Ia vice-presidência ou a secretaria
geral — para manter entendimentos com
os demais partidos no Congresso. Em
síntese: a mesma tarefa que exerceu com
êxito na campanha do falecido presidente
Tancredo Neves, quando conquistou a
simpatia de toda a cúpula liberal.

No encontro dc domingo, o presiden-
te do PMDB c da Câmara, Ulysses Gui-

marães, foi o mais enfático defensor da
coligação com o PFL, segundo o senador
Carlos Chiarelli, líder do partido no Sc-
nado. O objetivo é claro, segundo um dos
participantes: o PMDB e o PFL decidi-
ram se unir para valer e tentar bloquear o
crescimento do PT c do PDT cm 1986. Os
dois partidos querem dar ao governo
maioria absoluta nas duas casas do Con-
gresso.

4_ L BANCO CENTRAL DO BRASIL
"L- TOMADA DE PREÇOS

DERJAN985/21 ABERTURA: 23.1Z85;
OBJETO: fornecimento e montagem de sistemas de exposito-;
res para montagem dos Museus da Valores do Banco Central
do Brasil nas cidades de Belo Horizonte (MG) e Belém (PA).
EDITAL: RIO DE JANEIRO (RJ): Av. Pres. Vargas, 730 -

subsolo - Centro
BELÉM (PA): Av.Pres. Vargas, 119 - térreo • Centro
BELO HORIZONTE (MG): Av. Álvares Cabral,
1.605 - 7? andar - Bairro Santo Agostinho
SÃO PAULO (SP): Av. Paulista, 1.804 - térreo -

posto 4 - Centro.

É*- Ir BANCO CENTRAL DO BRASIL

TL TOMADA DE PREÇOS
DERJAN? 85/22 ABERTURA: 12.12.85
OBJETO: contratação da prestaçSo de serviços de assistência
técnica e manutenção de duas escadas metálicas móveis, cinco
portões do tipo contrapeso dotados de dispositivos eletrome-
cânicos de acionamento e duas portas de correr dotadas de
sistema acionado por micro-radar, instalados no Edifício-sede
do DERJA.
EDITAL: Av. Pres. Vargas, 730 • subsolo - Centro - Rio de Ja-
neiro (RJ). '

Nos últimos cem anos o
homem inventou o avião,
o automóvel, a televisão,
o rádio.

Mas ainda está para ser
inventado um veículo tão
rápido, eficiente e econô-
mico como o telefone.

O telefone está intima-
mente ligado à vida de
todas as pessoas,-de to-
das as idades, de todas
as classes sociais.

Através dele você man-
da notícias e recados,
marca consultas e en-
contros, fica mais alegre
e menos triste, compra
e vende.

O telefone encurtou as
distâncias, aproximou
as pessoas e fez de cada
indivíduo um cidadão
do. mundo.

Eo instrumento dos
tempos modernos. Um
bem indispensável à quali-
dade de vida e ao progres-
soda humanidade.

E apesar de tantas e infi-
nitas utilidades, o telefone
ainda é o meio de comuni-
cação mais barato que
existe.

Para realizar negócios
ou para se sentir mais per-
to de quem você ama, não
controle seus impulsos.
Vá de telefone.

Olha como é mais barato usar o telefone:
LIGAÇÃO OE 1 MINUTO ENTRE TARIFA NORMAL 

"Õ&M 50 ",. DESCONTO
CrS- CrS'

Rio Sâo Paulo 2 6.12. ' 316.

Pelrópolis Ti*. 3£^

Volta Redonda ' 810. 905.

Brasília 2 831. 1 416.

Valores arredondados¦ ¦ 
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Badaró (E), Rondon, Passarinho, Virgílio e Amaral querem que PDS assuma a Oposição
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Diretas levam PT às ruas
São Paulo c Brasflia — O Partido dos

Trabalhadores voltará às ruas a partir de
janeiro, com uma campanha nacional
pelas eleições diretas para presidente da
República cm 1986, anunciou o deputado
federal Eduardo Matarazzo Suplicy, can-
didato derrotado do PT à prefeitura de
São Paulo, cm nome da direção do parti-
do. Um encontro entre Lula c Brizola, no
qual as dirctas-86 serão o tema principal,
ocorrerá na próxima quinta-feira, confir-
maram dirigentes do PT.

Suplicy informou que a estratégia do
PT é a dc sc contrapor à proposta do
presidente José Sarney, que incentiva a
unidade da Aliança Democrática como
forma de conter o avanço das esquerdas.
Suplicy manifestou estranheza pelo fato
dc o pronunciamento do presidente da
República ter sido feito ao lado do depu-_
tado Jackson Barreto (PMDB) que se
elegeu prefeito dc Aracaju.

— Conheço Jackson desde o Con-
gresso e ele sempre defendeu posições
independentes dc esquerda na América
Latina, como a defesa do regime sandi-
nista, o reatamento de relações com
Cuba e a liberdade do povo chileno. Por
isso, acho curioso o fato de ele ter a
mesma opinião do presidente Sarney —
afirmou Suplicy.

O deputado adiantou também que o
PT vai denunciar o "uso da máquina do
governo e do poder econômico na campa-
nha da Constituinte" e disse que o parti-
do pedirá, no ano que vem, a suspensão
das lei de greve, imprensa e segurança
nacional.

Planalto: é besteira
"Tentar reduzir o mandato do presi-

dente Sarney só pode ser interpretado
como golpe de estado, cassação de man-
dato ou coisa de regime militar", disse o

secretário de imprensa da Presidência da
República, Fernando César Mesquita, ao
anunciar que o governo não está preocu-
pado com o recolhimento dc assinaturas
promovido pelo deputado Wilmar Pallis
(sem partido-RJ) para uma emenda sobre
eleições presidenciais no próximo ano.

— Isso é promoção pessoal do Wil-
mar Pallis, que vocês sabem bem quem é.
O governo não se preocupa com essas
besteiras.

Com esta declaração, o porta-voz
sustentou que os melhores juristas do
país discordam de uma alteração consti-
tucional para a redução do mandato pre-
sidencial. Ele argumentou que nem Sar-
ney pode reduzir seu mandato, acrescen-
tando que a emenda constitucional dese-
jada por Wilmar Pallis é inconstitucional
por ferir o instituto do direito adquirido.
"Empossado na Presidência da Repúbli-
ca, ninguém pode ferir esse direito do
presidente Sarney", frisou.

Sào Paulo - Foto de José Carlos Brasil Belo Horizonte — Waldemar Sabino Porto Alegre - Foto de Jurandir Silveira
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Daneluzzi: estão perdidos Isabel: Deixa o Sarney tá Norton: podia ser melhor

Eleição de presidente deve ser em 86?
Já devia ter havido eleição direta

desde que o Presidente Figueiredo saiu.
Faz 20 anos que sou eleitor e nunca votei
para Presidente. As coisas do comercio
estão subindo o triplo, o Governo não
age. Temos que botar o Brizola lá em
cima, fazer escolas em todo o país, dar
comida às crianças — Francisco Moraes,
43, cmpalhador e bombeiro-eletricista,
Santa Cruz.

A eleição deve ser mais tarde um
pouco. Lá para 88. Candidato agora srj
tem um: o Brizola. E aí não vai dar,
porque ele é capaz de ganhar. Ulysses,
Aureliano, Jânio? Nenhum deles dá para
concorrer com o homem. Não temos
líderes, infelizmente. O único é o Brizo-
Ia. Até 88, 89, talvez apareça alguém.
Gilberto Graça Couto, 54, advogado,
Lagoa.

Vamos esperar um pouco. Vamos
fazer em 88. Até lá talvez melhore a
situação. Vamos deixar ver o que o
Presidente Sarney faz — Maria Nazaré de
Oliveira, 37, comerciaria, Andaraí.

As eleições diretas devem ser no
ano que vem. O atual governo federal
está perdido, desencontrado, trabalhan-
do com um ministério também perdido.
Todos estão trabalhando em cima das
idéias de Tancredo Neves e não em cima
de idéias próprias — Joáo Batista Dane-
luzzi, 30 anos, dentista, Cerqueirã César,
São Paulo.

Apesar de ter sido uma aspiração
de todo mundo acho que as eleições
diretas para presidente só devem ser em
1988. Não acho que estamos preparados
para votar ainda pelo que se viu em São
Paulo onde os eleitores elegeram Jânio
Quadros — Luís Avelima, 33 anos, enfer-
meiro. Vila Ema, São Paulo.

Claro que deve haver eleição para
presidente ano que vem. Tem de ser
urgente, para que as coisas melhorem.
Espero que o novo presidente abaixe as
passagens de ônibus, a inflação, cuide dos
menores abandonados e de muita coisa
que está errada por aí — Ortália Ribeiro
Costa, 35 anos, caixa de lanchonete,
Barreiro — Belo Horizonte.

Deixa o Sarney lá. Ele precisa de
mais tempo para governar. As eleições
diretas para presidente agora não vão
resolver nada. Do jeito que a situação
está, só Jesus Cristo resolve — Isabel
Faria, 35 anos, gerente do Banco Cidade
de São Paulo, Funcionários, Belo Hori-
zonte.

Está mais do que na hora de o
povo votar e escolher o novo chefáo do
país. O governo Sarney está fraco. Não
mudou quase nada em relação à Velha
República. Não adianta o Sarney conti-
nuar, porque acho que ele náo vai conse-
guir mudar a situação mesmo — Wilson
Kappel, 29 anos, balconista, Porto
Alegre.

A eleição direta deve ser já. O
presidente Sarney disse que faria a mes- •
ma coisa que Tancredo Neves queria,
mas não está fazendo nada. Tudo conti-
nua aumentando e os salários encolhen-
do. Não é que o governo esteja ruim
como no tempo da ditadura, mas podia
ser muito melhor — Norton Luís Silveira
de Mattos, 19 anos, cobrador de ônibus,
Vila Restinga, Porto Alegre. :,

É uma boa. É necessário, a maio-
ria do povo não está satisfeita com este .
Governo. A solução é mudar para ver >
como fica — Antônio Souza, 35 anos/,-
contador, Encruzilhada, Recife.

Claro que sou a favor. Basta de
biônicos. Quando o presidente é indicado ;
pelo povo tem postura diferente — Rosa-
ria Moura, 30 anos, professora, Derby,
Recife.

Tudo que for eleição direta eu sou-.'
a favor, mas neste caso acho que é cedo, ,
Sarney deve continuar um pouco mais,-'-
para tomar pé das mudanças. Este ano::
não deu para nada, a gente náo sentiu àjj
Nova República — Maria Amélia Gaiar-
sa, 39 anos, professora. Pituba, Salvador, jEu gosto, acho uma boa idéia,
Sarney não está fazendo nada mesmo e
entrando outro presidente pode até mu-
dar um pouco. Mas, no fundo, tanto faz,
seja qual for o presidente eu não acho
que vai mudar muita coisa, o Brasil está -
muito complicado — Cássia de Alencar,
17 anos, estudante, Santo Antônio do
Carmo, Salvador.

Saturnino responde a Richa
O Prefeito eleito do Rio de Janeiro,

Saturnino Braga, rebateu as afirmações
do Governador do Paraná, José Richa,
para quem a vitória do PDT no Rio náo
pode ser creditada ao Governador Leo-
nei Brizola. Saturnino considerou que
sua eleição foi a confirmação popular do
Governo Brizola e lembrou que José
Richa não tem condições para julgar de
longe a administração do Estado do Rio.

— De onde ele tirou essas conclu-
soes? Quem são seus informantes? —
indagou o Prefeito eleito, acrescentando
que sua campanha foi "um trabalho dc
defesa e resistência aos ataques mültifa-
cetários contra Leonel Brizola". Sem
abrir mão de seus méritos pessoais, Sa-

turnino argumentou que 
"as realizações

do Governo estadual e municipal consti-
tuíram o ponto principal da vitória do
PDT".

Quanto aos preparativos do PMDB e
do PFL para enfrentarem o crescimento
do PDT e do PT, lembrou que 

"é lógico
que os componentes da Aliança Demo-
crática tendam a se unir cada vez mais,
pois têm grandes afinidades". Para ele, o
PMDB se transformará progressivamente
num partido liberal, enquanto o PDT e o
PT estáo unidos por muitos pontos dc
vista, tais como a realização de eleições
presidenciais em 86. junto com a Cons-
tiuinte. e a exigência de reformas mais
profundas no campo sócio-económico.

Saturnino revelou que pretende pro-
curar o Senador Jamil Haddad para ten-
tar convencê-lo a regresar ao PDT. Após
lembrar que Jamil Haddad ainda guarda
muitas afinidades com seus antigos com-
panheiros, 

"pois é um socialista da velha
guarda", o Prefeito eleito assegurou que-"Jamil não é uma pessoa rancorosa e não
deve guardar mágoas de ninguém".

As esperanças de Saturnino quanto
ao regresso de Jamil Haddad baseiam-se
também nas dificuldades de consolidação
que o PSB está enfrentanto. O Prefeito
eleito lembrou que Jarbas Vasconcelos
retornará ao PMDB e que. no Rio, o PSB
dependeu do apoio do PC e do PC do B.
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Maria Luiza
terá diploma
no dia 10
i Fortaleza — A solenida-
Ue dc diplomação da prefei-
ta eleita da Capital, depu-
tada Maria Luiza Fontene-
le, do PT, será realizada no
dia 10 de dezembro, às 17h,
na concha acústica da Uni-,
versidade Federal do Cea-
fá. A sugestão do reitor da
UFC, Anchieta Esmeraldo,
colega de magistério da pre-
feita, foi aceita pelo presi-
dente do TRE, José Barre-
to de Carvalho. O auditório
da concha acústica é ao ar
livre e tem capacidade para
três mil pessoas.

Vice do
Acre cai
do cavalo

Rio Branco — Com uma
costela quebrada, suspeita de
desvio na coluna e hemato-
mas nos quadris, a vice-
governadora do Acre, lolan-
da Lima Fleming, viaja ama-
nhã para tratamento em São
Paulo. Sábado passado ela
caiu de um cavalo em sua
fazenda, nas proximidades
desta capital.

O acidente foi mantido em
segredo ate ontem à tarde,
quando lolanda decidiu con-
vocar os repórteres ao quarto
do hospital onde está interna-
da, para explicar o que ocor-
rera. Contou que, por insis-
tência dc seu marido, depu-
tado federal Geraldo Fie-
ming (PMDB), foi experi-
mentar um cavalo dado de
presente por um empresário
local."Eu andei no cavalo uns
100 metros. Aí ele parou.
Como eu insisti em conti-
nuar, o cavalo, que é muito
fogoso, empinou e me jogou
para trás". A vice-
governadora não permitiu fo-
tografias. "Como vocês sa-
bem, eu sou muito vaidosa",
desculpou-se.

Brasília — Foto de Wilson Pedrosa
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Eleição em Goiânia é válida
Goiânia —O Tribunal Regional Eleitoral de

Goiás, por unanimidade, julgou improcedente o
pedido de anulação das eleições municipais de
Goiânia feito pelo Partido dos Trabalhadores.
Ontem, cm sessão especial, os membros do
TRE apreciaram o parecer do relator, juiz
Darcy Martins Coelho, para quem o pedido do
PT era inadequado, impróprio e feito fora do
prazo legal.

Após a decisão, o deputado João Divino
Fornneles, coordenador da campanha do depu-
tado Daniel Antônio, vitorioso no pleito do dia
15, disse que 

"o resultado era o esperado pela
direção dó PMDB e pelo candidato eleito". O
advogado do PT, Luís Eduardo Grecnhalg,
ainda não sabe o que fazer: se uma reclamação
para a qual tem prazo até amanhã, junto ao
TRE goiano, ou se um recurso ao TSE. Mas o
presidente regional do PT, Fausto Jaime, garan-

Uu ontem que o partido vai contestar diretamen-
te junto ao TSE.

O juiz Darcy Martins Coelho, ao relatar o
processo, lembrou os prazos dc lei e que os
demais partidos se colocaram ao lado do PT,
pedindo a anulação da eleição.

Às 17h, depois da leitura do parecer do
relator, foi aberto o tempo para a sustentação
oral dos partidos, mas apenas o PT e o PMDB
inscreveram delegados. Luís Eduardo Grec-
nhalg fez a sustentação pelo PT, lembrando a
evidência de fraudes e tentando responder ao
parecer do relator. A defesa do PMDB foi feita
pelo procurador do partido, Francisco dc Assis
Brandão, e pelo tesoureiro, Jacques Silva. Se-
gundo eles, "o PT sábia que as eleições foram
limpas, ate porque desistiram da recontagem de
votos que o partido havia pleiteado junto ao
TRE".

Os ministros do TSE levaram ao presidente propostâde recadastramento eleitoral

Sarney recebe
projeto sobre
o novo título

Governador faz defesa
de acusado de tortura

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO@

Recife — Incluído na lista de 444
torturadores divulgada pela Arquidiocese
de Sáo Paulo, o secretário de Segurança
Pública de Pernambuco, Mauni Antônio
Figueiredo, foi inocentado pelo governa-
dor Roberto Magalhães, para quem a
relaçáo corre o risco de ser desmorali-
zada.

O assessor parlamentar da Câmara
Municipal, Francisco de Assis Barreto da
Rocha Silva, que na década de 7(1 respon-
deu a sete processos na Justiça Militar e
cumpriu pena na penitenciária Barreto
Campeio, na ilha de Itamaracá, assegu-
rou que o secretário Mauni Figueiredo
"integrava o sistema de torturas da
época."

— Conheço Mauni e sua atuação
exemplar, durante os quatro anos em que
foi chefe de gabinete da Secretaria de
Segurança Pública, na gestão do então
secretário Sérgio Higino Dias. Ele sem-
pre desenvolveu um trabalho que honra
qualquer policial, e absolutamente não
acredito que esteja envolvido nisso. Tan-
to é que, quando o nomeei, recebi um
telegrama de congratulações da Comis-
são de Justiça c Paz da Arquidiocese dc
Olinda e Recife.

Ex-militante do Partido Comunista
Revolucionário, Assis contou que, quanj
do foi preso, os policiais o agarraram com

violência e sua camisa rasgou. "Ao che-
gar à cadeia, Mauni ordenou grosseira-
mente que eu fechasse a camisa. Respon-
di que os botões tinham sido arrancados.
Isso foi o suficiente para que Mauni me
xingasse de atrevido e me desse um soco
na barriga. Foi ele quem me encaminhou
para a tortura do pau-de-arara", acusou.

— É de estranhar — afirmou Assis
— essa segurança do governador. Em um
dos processos a que respondi na auditoria
militar acusei Mauni de prática dc tortu-
ra, e isso consta dos autos. Voltei a fazer
a mesma denúncia na convenção do PSB,
assim como em 25 de agosto deste ano,
durante o seminário sobre a política de
cultura para a cidade do Recife.

Marcelo Mário de Melo, que também
esteve recolhido em Itamaracá, fez acusa-
ções idênticas. Mauri foi acusado de
torturador também por Alanir Cardoso e
pelo deputado estadual do PMDB, Lu-
ciano Siqueira, ex-presos políticos.

Assis disse que a lista divulgada pela
Arquidiocese de São Paulo omitiu o no-
me de Armando Samico, ex-delcgado do
DOPS, a quem acusou de ser um dos
responsáveis pela morte do preso político
Odijas Carvalho. Samico é hoje reitor da
Fundação do Ensino Superior de Per-
nambuco e nega as acusações que lhe são
feitas.

Brasília — Os sete ministros do Tri-
bunal Superior Eleitoral entregaram ao
presidente José Sarney projeto dc reca-
dastramento eleitoral, que prevê a substi-
tuição dos 60 milhões de títulos eleitorais
por cartões de computador, sem fotogra-
fia, mas com informações necessárias à
identificação do votante. O custo do
projeto é de CrS 550 bilhões. "Aqui
estamos para trazer nossa colaboração às
instituições democráticas do país", disse
o presidente do Tribunal, José Ncri da
Silveira, ao entregar o trabalho a Sarney.

Até há alguns meses o TSE era
contra o recadastramento eleitoral e re-
jeitava a tese de que ele seria necessário
para acabar com a fraude em eleições.
Ontem, porém, os ministros concorda-
ram com a afirmação do presidente, de

que 
"o recadastramento eletrônico possi-

bilitará a aproximação do eleitor das
seções eleitorais, acabando com o trans-
porte financiado pelos cabos do interior.
Pela minha experiência, o transporte é o
ponto de estrangulamento da autenticida-
de das votações", disse Sarnev.

O presidente do TSE anunciou que o
recadastramento eletrônico começará por
Brasília, com o alistamento de 400 mil
eleitores dc oito zonas eleitorais.

AVISOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

N° 41-A/85
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitaçôes-NEL do Departamento Nacional de Obras de

Saneamento-DNOS torna público para conhecimento dos interessados que às 11:00 (onze) horas do dia 27
(vinte e sete) de dezembro de 1985. na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrência Internacional para
realização de estudos de alternativas, anteprojetos e estudos de viabilidade técnico-econômica para o
"Projeto Jaguaribe-Apodi". na jurisdição da 4a Diretoria Regional do DNOS (4a DR).

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de recursos orçamentários do DNOS e de
possível empréstimo do Banco Mundial, ora em tramitação junto à SUDENE.

Poderão participar dessa licitação empresas nacionais e estrangeiras sediadas em paisos membros
do Banco Mundial.

Os interessados poderão obter informações no NEL, na Sede do DNOS, ou na Diretoria de Estudos
e Projetos, localizada à Rua Debret n° 23,9° andar, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e adquirir o Edital com a
Especificação n° 41-A/85 na Divisão Financeira, localizada na Sede do DNOS, à Avenida Presidente Vargas
n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou na Sede da 4a DR, localizada na Rua Manoelito Moreira n° 70, na
cidade de Fortaleza-CE. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-
c>jbstituto).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
N° 43-A/85

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitaçôes-NEL do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento-DNOS. torna público para conhecimento dos interessados, que às 11:00 (onze) horas do dia 30
(trinta) de dezembro de 1985. na Sede do DNOS. será realizada uma Concorrência Internacional para
execução de estudos de viabilidade do aproveitamento hidroagricola dos platôs de Guadalupe e projeto de
uma área piloto, no Estado do Piaui, na jurisdição da 3a Diretoria Regional do DNOS (3a DR).

A despesa decorrente desta licitação correrá à conta de recursos orçamentários do DNOS a de

possível empréstimo do Banco Mundial, ora em tramitação junto à SUDENE.
Poderão participar dessa licitação empresas nacionais e estrangeiras sediadas em países membros

do Banco Mundial.
Os interessados poderão obter informações no NEL. na Sede do DNOS. ou na Diretoria de Estudos

e Projetos, localizada à Rua Debret n° 23-9° andar, na cidade do Rio de Janeiro-RJ e adquirir o Edital com a
Especificação n° 43-A/85 na Divisão Financeira, localizada na Sede do DNOS. à Avenida Presidente Vargas
n° 62. na cidade do Rio de Janeiro-RJ ou na Sede da 3a DR. localizada na Avenida Guaxenduba n° 150, na
cidade de São Luis-MA (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-

V Substituto). j

Nâo Existe Nada Igual.
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ANTI-ROUBO:
Sistema anti-roubo para as tampas laterais, o motor e o
estepe incluindo a bateria. O assento fecha também as
tampas de abastecimento de gasolina e óleo, e as alavancas
para tirar as tampas laterais.

f^ .__ll_feÉÉa ________» '& ^_B» f ^mm$Ê ^v _ffi___________iw 1
____L^k^____________H a*a*^*mw _r/a______B_________« _Ü

'Wa^^iiu.!?''" -^*^^_Br*!ff^_F

IGNIÇÃO ELETRÔNICA:
Ignição eletrônica que permite u.m funcionamento regular
do motor mesmo com a vela suja, arranque fácil com motor
frio, ótima ignição e combustão da mistura, desgaste
reduzido dos eletrodos das velas. Ponto de ignição
inalterável, devido à ausência dos dispositivos mecânicos
tradicionais.

Apresentamos a Vespa
PX 200 E.
Ela tem todas as características
de um veículo de duas rodas
e muito mais.
Por isso é um Scooter.
Tem um motor especialmente
projetado para as condições
brasileiras.
Tem um misturador automático
de óleo e gasolina (Auto-Lube
Piaggio) e amortecedores
especialmente desenvolvidos de
acordo com as estradas

brasileiras, de modo que
absorvam completamente todas
as vibrações, mesmo em
terrenos off-road.
Tem marcador de combustível,
voltímetro, assento anatômico,
porta-luvas com capacidade
para 25 I, câmbio de quatro
marchas, chassi monobloco
(tipo automobilístico) de aço em
chapa estampada, farol
quadrado e grandes espelhos
retrovisores.
Tem ignição eletrônica e uma

economia fantástica: mais de
30 km com um litro de gasolina.
E ainda tem uma coisa que
nenhum outro tem: o estepe.
Você já tem a sua?
Visite um dos concessionários
Motovespa.vespa.
A evolução.
Produzida na Zona Franca de Manaus (AM)

ESTEPE:
A Vespa é o único veículo de duas rodas, no mundo, que
possui estepe. O estepe é coberto pela tampa lateral
esquerda. No mesmo lugar está localizada também a
bateria de 12V-3Ah.

ASSENTO:
O assento anatômico da Vespa PX 200 E tem fechadura que
utiliza a mesma chave da partida e do porta-luvas.
Fechadura do assento garante também a segurança das
tampas do tanque de gasolina e do reservatório de óleo.

Concessionárias Motovespa: • Reviva Revendedores de Veículos Ltda.: Av. Paris. 583- tel.: 280-0386 • Rua São Clemente, 325- tel.: 266-7172 • Rua Barão do Amazonas,313«15-Niterói-tel.:722-5073'Rua Treze de Maio, 173-Campos-tel.: (0247)22-5111.
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Freire sai
da Executiva
do PMDB-PE

Recife — Em carta de 75
linhas, o ex-senador Marcos
Freire, atual presidente da Cai-
xa Econômica Federal, comu-
nicou ontem aos integrantes da
comissão executiva do PMDB
pernambucano que se afastará
da direção do partido, para a
qual foi eleito há dois anos,
porque considera concluída sua
missão de tornar menos trau-
mática a disputa entre as cor-
rentes pemedebistas pela pre-
feitura de Recife.

Marcos Freire estava licen-
ciado da executiva desde quc
foi empossado na presidência
da Caixa Econômica, em maio
deste ano. Na ocasião ele ale-
gou que era incompatível o
cargo político com o adminis-
trativo, mas depois atendeu ao
pedido dos companheiros, para
quc reassumisse a presidência
do PMDB pernambucano até
as eleições municipais.

"Ainda está cedo para fa-
lar", disse Marcos Freire, recu-
sando-se a dar entrevista. So-
bre o lançamento do deputado
federal Miguel Arraes a gover-
nador pelo PMDB comentou:
"Esta candidatura estava posta
até mesmo antes da eleição".

Vice do
Acre cai
do cavalo

Rio Branco — Com uma cos-
tela quebrada, suspeita de des-
vio na coluna e hematomas nos

quadris, a vice-goverpadora do
Acre, lolanda Lima Fleming,
viaja amanhã para tratamento
chi São Paulo. Sábado passado
ela caiu dc um cavalo em sua
fazenda.

O acidente foi mantido cm
segredo até ontem á tarde,
quando lolanda decidiu corivo-
car os repórteres ao quarto do
hospital onde está internada,
para explicar o que ocorrera.
Contou que, por insistência de
seu marido, deputado federal
Geraldo Fleming (PMDB), foi
experimentar um cavalo dado
de presente por um empresário.

Brasília — Foto de Wilson Pedrosa

Ü
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fEleição em Goiânia é válida
Goiânia — O Tribunal Regional Eleitoral dc

Goiás, por unanimidade, julgou improcedente o
pedido dc anulação das eleições municipais de
Goiânia feito pelo Partido dos Trabalhadores.
Ontem, em sessão especial, os membros do
TRE apreciaram o parecer do relator, juiz
Darcy Martins Coelho, para quem o pedido do
PT cra inadequado, impróprio c feito fora do
prazo legal.

Após a decisão, o deputado João Divino
Fornncles, coordenador da campanha do depu-
tado Daniel Antônio, vitorioso no pleito do dia
15, disse quc 

"o resultado era o esperado pela
direção do PMDB e pelo candidato eleito". O
advogado do PT, Luís Eduardo Grcenhalg,
ainda não sabe o que fazer: se uma reclamação
para a qual tem prazo até amanhã, junto ao
TRE goiano, ou se um recurso ao TSÉ. Mas o
presidente regional do PT, Fausto Jaime, garan-

tiu ontem quc o partido vai contestar diretamen-
te junto ao TSE. ''&

O juiz Darcy Martins Coelho, ao relatar o'
processo, lembrou os prazos dc lei e quc OS*
demais partidos se colocaram ao lado do PTP
pedindo a anulação da eleição. <i

Às I7h, depois da leitura do parecer diV
relator, foi aberto o tempo para a sustentação1'
oral dos partidos, mas apenas o PT c o PMDfr
inscreveram delegados. Luís Eduardo Grce»
nhalg fez a sustentação pelo PT, lembrando'»
evidência dc fraudes c tentando responder ao
parecer do relator. A defesa do PMDB foi feita-
pelo procurador do partido, Francisco de AssiW
Brandão, c pelo tesoureiro, Jacques Silva. Sõ-'
gundo cies, "o PT sabia quc as eleições foram*
limpas, ate porque desistiram da recontagem i}6>
votos quc O partido havia pleiteado junto arV
TRE". '*

E levaram ao presidente proposta de recadastramento eleitoral

Sarney recebe
projeto sobre
o novo título

Governador faz defesa
de acusado de tortura

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO^

Recife — Incluído na lista dc 444
torturadores divulgada pela Arquidiocese
dc São Paulo, o secretário de Segurança
Pública dc Pernambuco, Mauni Antônio
Figueiredo, foi inocentado pelo governa-
dor Roberto Magalhães, para quem a
relaçáo corre o risco de ser desmorali-
zada.

O assessor parlamentar da Câmara
Municipal, Francisco de Assis Barreto da
Rocha Silva, que na década de 70 respon-
deu a sete processos na Justiça Militar e
cumpriu pena na penitenciária Barreto
Campeio, na ilha dc Itamaracá, assegu-
rou que o secretário Mauni Figueiredo
"integrava o sistema de torturas da
época."

— Conheço Mauni e sua atuação
exemplar, durante os quatro anos em que
foi chefe dc gabinete da Secretaria de
Segurança Pública, na gestão do então
secretário Sérgio Higino Dias. Ele sem-
pre desenvolveu um trabalho que honra
qualquer policial, e absolutamente náo
acredito que esteja envolvido nisso. Tan-
to é que, quando o nomeei, recebi um
telegrama de congratulações da Comis-
sáo dc Justiça e Paz da Arquidiocese de
Olinda e Recife.

Ex-militante do Partido Comunista
Revolucionário, Assis contou quc, quan-
do foi preso, os policiais o agarraram com

violência c sua camisa rasgou. "Ao che-
gar à cadeia, Mauni ordenou grosseira-
mente que eu fechasse a camisa. Respon-
di quc os botões tinham sido arrancados.
Isso foi o suficiente para quc Mauni me
xingasse de atrevido e me desse um soco
na barriga. Foi clc quem me encaminhou
para a tortura do pau-de-arara", acusou.

— É dc estranhar — afirmou Assis
— essa segurança do governador. Em um
dos processos a que respondi na auditoria
militar acusei Mauni de prática de tortu-
ra, e isso consta dos autos. Voltei a fazer
a mesma denúncia na convenção do PSB,
assim como em 25 dc agosto deste ano,
durante o seminário sobre a política de
cultura para a cidade do Recife.

Marcelo Mário de Melo, quc também
esteve recolhido cm Itamaracá, fez acusa-
ções idênticas. Mauri foi acusado de
torturador também por Alanir Cardoso c
pelo deputado estadual do PMDB, Lu-
ciano Siqueira, ex-presos políticos.

Assis disse que a lista divulgada pela
Arquidiocese de São Paulo omitiu o no-
me dc Armando Samico, ex-delcgado do
DOPS, a quem acusou de ser um dos
responsáveis pela morte do preso político
Odijas Carvalho. Samico é hoje reitor da
Fundação do Ensino Superior dc Per-
nambuco e nega as acusações que lhe sáo
feitas.

Brasília — Os sete ministros do Tri-
bunul Superior Eleitoral entregaram ao
presidente José Sarney projeto de reca-
daslramento eleitoral, quc prevê a substi-
tuição dos 60 milhões dc títulos eleitorais
por cartões de computador, sem fotogra-
fia, mas com informações necessárias á
identificação do votante. O custo do
projeto é de CrS 550 bilhões. "Aqui

estamos para trazer nossa colaboração às
instituições democráticas do país", disse
o presidente do Tribunal, José Ncri da
Silveira, ao entregar o trabalho a Sarney.

Até há alguns meses o TSE era
contra o recadaslramento eleitoral e rc-

jeitava a tese dc quc ele seria necessário

para acabar com a fraude em eleições.
Ontem, porém, os ministros concorda-
ram com a afirmação do presidente, de

que 
"o recadastramento eletrônico possi-

bilitará a aproximação do eleitor das
seções eleitorais, acabando com o trans-

porte financiado pelos cabos do interior.
Pela minha experiência, o transporte é o

ponto de estrangulamento da autenticida-
de das votações", disse Sarney.

O presidente do TSE anunciou quc o
recadastramento eletrônico começará por
Brasília, com-o -alistamento-dc 400 mil
eleitores de oito zonas eleitorais.

AVISOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

N° 41 -A/85
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEl do Departamento Nacional de Obras de

Saneamento-DNOS torna público para conhecimento dos interessados que às 11:00 (onze) horas do dia 27
(vinte e sele) de dezembro de 1985. na Sede do DNOS. será realizada uma Concorrência Internacional para
realização de estudos de alternativas, anteprojetos e estudos de viabilidade técnico-econòmica para o
"Projeto Jaguaribe-Apodi". na jurisdição da 4" Diretoria Regional do DNOS (4a DR)

A despesa decorrente desta licitação correrá à conla de recursos orçamentários do DNOS e de
possível empréstimo do Banco Mundial, ora em tramitação junlo à SUDENE.

Poderão participar dessa licitação empresas nacionais e ostrangeiras sediadas em países membros
do Banco Mundial.

Os interessados poderão obter informações no NEL, na Sede do DNOS. ou na Diretoria de Estudos
e Projetos, localizada à Rua Debrel n" 23. 9° andar, na cidade do Rio de Janoiro-RJ, e adquirir o Edital com a
Especificação n° 41-A/85 na Divisão Financeira, localizada na Sede do DNOS, à Avenida Presidente Vargas
n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. ou na Sede da 4a DR. localizada na Rua Manoelito Moreira n° 70, na
cidade de Fortaleza-CE. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-
c'ibstituto).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
N° 43-A/85

O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento-DNOS, torna público para conhecimento dos interessados, que às 11:00 (onze) horas do dia 30
(trinta) de dezembro de 1985. na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrência Internacional para
execução de estudos de viabilidade do aproveitamento hidroagricola dos platôs de Guadalupe e projeto de
uma área pilolo, no Estado do Piauí, na jurisdição da 3a Diretoria Regional do DNOS (3a DR).

A despesa decorrente desta licitação correrá à conla de recursos orçamentários do DNOS e de

possível empréstimo do Banco Mundial, ora om tramitação junto à SUDENE.
Poderão participar dessa licitação empresas nacionais e estrangeiras sediadas em países membros

do Banco Mundial.
Os interessados poderão obter informações no NEL. na Sede do DNOS. ou na Diretoria de Estudos

e Projetos, localizada à Rua Debret n° 23-9° andar, na cidade do Rio de Janeiro-RJ e adquirir o Edital com a
Especificação n° 43-A/85 na Divisão Financeira, localizada na Sede do DNOS. à Avenida Presidente Vargas
n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ ou na Sede da 3a DR, localizada na Avenida Guaxenduba n° 150, na
cidade de Sâo Luis-MA (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-

k Substituto).

Nâo Existe Nada Igual.
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IGNIÇÃO ELETRÔNICA:
Ignição eletrônica que permite um funcionamento regular
do motor mesmo com a vela suja, arranque fácil com motor
frio, ótima ignição e combustão da mistura, desgaste
reduzido dos eletrodos das velas. Ponto de ignição
inalterável, devido à ausência dos dispositivos mecânicos
tradicionais.

Apresentamos a Vespa
PX 200 E.
Ela tem todas as características
de um veículo de duas rodas
e muito mais.
Por isso é um Scooter.
Tem um motor especialmente
projetado para as condições
brasileiras.
Tem um misturador automático
de óleo e gasolina (Auto-Lube
Piaggio) e amortecedores
especialmente desenvolvidos de
acordo com as estradas

brasileiras, de modo que
absorvam completamente todas
asvibrações, mesmo em
terrenos off-road.
Tem marcador de combustível,
voltímetro, assento anatômico,
porta-luvascom capacidade
para 25 I, câmbio de quatro
marchas, chassi monobloco
(tipo automobilístico) de aço em
chapa estampada, farol
quadrado e grandes espelhos
retrovisores.
Tem ignição eletrônica e uma

-vespa»
A evolução.
Produzida na Zona Franca de Manaus (AM)

ASSENTO:
O assento anatômico da Vespa PX 200 E tem fechadura que
utiliza a mesma chave da partida e do porta-luvas.
Fechadura do assento garante também a segurança das
tampas do tanque de gasolina e do reservatório de óleo.

Concessionárias Motovespa: • Reviva Revendedores de Veículos Ltda.: Av. Paris, 583 - tel.

T
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tornar menos amargo o
pacote que embrulhou para

anunciar amanhã, feito basicamen-
te com seu insaciável apetite fiscal,
o governo consolará os brasileiros
com duas novidades importantes
em assistência social — capazes de
dar à medida mais ou menos a
feição que se esperaria do resultado
dc um cruzamento do Leão da Re-
ccita com Robin Hood.

São dois programas dc alimenta-
ção infantil.

Um deles, especificamente para
fornecer leite a crianças carentes.
Pelo sistema adotado, as cooperati-
vas de produtores emitirão cupões
fornecidos pela Casa da Moeda e
comprados pelo Governo.

Cada cupão valerá um litro de
leite e circulará no comércio como
uma nova moeda, distribuída pelo
Governo aos necessitados, trocado
no comercio varejista e, no fim da
linha, descontado pelo comerciante
na cooperativa.

D
O segundo será o Programa de

Complementação Alimentar, desti-
nado a crianças que, fora o leite,
precisem tambem dc sólidos como
arroz, feijão ou farinha.

Com os dois, juntos, o Gover-
no, que este ano já esticou dc Cr$ 6
para Cr$ 12 trilhões as dotações
orçamentárias para fins sociais, pre-
tende duplicá-las dc novo cm valo-
res reais — isto é, sem contar a
inflação.
"Love story"

O governador Hclio Garcia não
confirma nem desmente que sc prepare
para novo casamento:

Seria normal, mas você tem a
noiva? — disse ontem, comentando
notícia da revista Isto é de que vai se
casar no início de 1986 com a cx-Miss
Brasil Marta Rocha. E argumentou:

Seria uma desclegância que se
isso fosse acontecer cu não contasse
nem às minhas filhas.

Quanto à notícia sobre Marta Ro-
cha, comentou:

E uma senhora muito bonita,
muito elegante, muito respeitosa, mas
não há nada sobre esse assunto,

D 
"

Marta, no Rio, declarou:
Não, não vou casar com Hélio

Garcia e nem sei como sc espalhou essa
notícia. Não o conheço. Nunca o vi, a
não ser pela televisão, jornais e revistas.
Se fosse verdade, seria uma boa história
para os jornais. Imagine uma ex-miss
com um governador.

Pé de galinha
Uma grande cadeia americana dc

fast-food, com seis mil lojas espalhadas
pelo mundo, está com um pé no Brasil.

Essa rede de lanchonetes é especia-
lizada cm coxa dc galinha à milanesa.

O investimento inicial no Brasil será
de 10 milhões de dólares.

Último a saber
O Ministro Fernando Lyra tomou

conhecimento pelo Jornal Nacional, no
hotel onde estava hospedado ontem cm
São Paulo, da declaração do seu colega
Pedro Simon de que todos os ministros
resolveram entregar o cargo ao Presi-
dente Sarney no dia 15 dc fevereiro:

Eu não fui consultado coisa ne-
nhuma, embora meu cargo esteja à
disposição do presidente. O Simon de-
veria ter instruído sua bancada federal a
votar para que o prazo de desincompati-
bilização fosse no dia 15 de fevereiro.

Ameaça verde
Depois da reunião de quinta-feira

passada com dissidentes do PT do Rio
de Janeiro, que estão em guerra com o

dirigente Vladimir Palmeira, o presi-
dente do partido. Lula, foi refrescar a
garganta c as idéias com uma bateria de
ehopes no Amarelinho da Glória.

Na mesa, saída também da reunião,
a atriz Lucélia Santos, que brincou com
Lula:

— Se o PT do Rio não for conserta-
do, a gente vai te convidar para entrar
no Partido Verde.

D
Lucélia c outros petistas do Rio

estão esperando para ver sc ficam onde
estão ou partem para nova experiência
partidária.

De grão em grão
O Clube Caiçaras teve abortada sua

intenção dc abocanhar mais um pedaço,
da Lagoa Rodrigo dc Freitas.

O secretário dc Obras e Meio Am-
biente, Luis Alfredo Salomão, interdi-
tou ontem à tarde a obra dc expansão
do clube.

Ecumenismo
O deputado Miguel Arracs, da ala

esquerda do PMDB, e o arcebispo dc
Aracaju, D Luciano Cabral Duarte,
líder da ala conservadora da Igreja,
conversaram animadamente na semana
passada durante cerca dc 40 minutos.

Constituinte já
A emenda de convocação da Consti-

tuinte — aprovada pelos deputados e
senadores na última sexta-feira — será

promulgada pelo Congresso amanhã,
cm sessão solene, para a qual estão
sendo convidados também os presidên-
tes das Assembléias Legislativas de to-
do ò País.

A sessão será às l()h da quarta-feira
c no dia seguinte, ás 17h3()min, os
parlamentares, à frente os presidentes
da Câmara e do Senado, deputado
Ulysses Guimarães e senador José Fra-
gelli, farão entrega ao presidente José
Sarney dos autógrafos da promulgação.

Cena brasileira
Na primeira viagem que fez ao Ma-

ranhão desde que assumiu o cargo, o
presidente José Sarney ficou cm São
Luís apenas 16 horas: das 17h do dia 14
às 9h do dia seguinte, quando embarcou
logo depois de votar.

Não foi tempo bastante para que ele
levasse para Brasília os votos de uma
vitória — seu candidato a prefeito foi
derrotado —, mas deu c sobrou para ele
abarrotar sua bagagem com cartas.

Todas com pedidos: 153, dc empre-
gos em geral; 128, de empregos no
governo estadual; 60, dc empregos no
governo federal — até aí, 341 pedidos
de emprego. Outras 48 cartas pediam
casa ao presidente.

No lote dos pedidos para que Sarney
resolva questões pendentes, oito cartas
relatavam problemas para receber apo-
sentadoria; duas, problemas ligados à
Previdência; 26, a regularização da si-
tuação dc funcionários públicos; 41, a
situação de concursados.

Finalmente, para completar um to-
tal de 555 cartas, há um bolo dc 89
cartas com os mais diversos pedidos:
caminhão, cavalo, bicicleta, cadeira de
rodas, etc,

Previdência
O ministro da Previdência, Waldir

Pires, remete a partir dc hoje, numa
primeira etapa, 10 mil cartas a segura-
dos que se internaram em hospitais
contratados pelo INAMPS, com um
questionário sobre o tratamento recebi-
do, dias dc internação, pagamentos
eventualmente feitos e opiniões visando
à melhoria dos serviços.

As respostas — não será preciso
assinar nem selar os questionários —
serão cruzadas pelos computadores da
Datamec com as informações dadas
pelos hospitais conveniados, para detec-
tar possíveis fraudes.

O presidente do Banco
Central, Fernão Bracher, es-
tava visivelmente emociona-
do na reunião que decidiu
selar o destino do Comind,
Auxiliar e Maisonnave, a
ponto de perder a voz em
determinado momento.

O presidente José Sarney
não convidou o prefeito eleito
do Recife, Jarbas Vasconce-
los, que estava em Brasília,
para acompanhar sua comiti-
va na visita que fez à cidade
na sexta-feira passada.

A velha Companhia Side-
rúrgica Nacional vai produzir
este ano CrS 3,5 trilhões, em
prejuízos.

Hoje faz um ano que o
ministro Aureliano Chaves
deixou o PDS.

Adolfo Camitrot, o segun-
do homem do comando da
economia argentina, está no
Peru. Foi ver de perto a ver-
sâo peruana do Plano Aus-
trai argentino.

O secretário do Trabalho,
Carlos Alberto de Oliveira,
Caó, já decidiu que será can-
didato a constituinte, em 86.

Preferência dos fregueses
do barman Tatu, do Acro-
porto Internacional do Rio:
americanos, cuba-libre, fran-
ceses, batida de coco; argen-
tinos, água; italianos, caipiri-
nha; alemães, chope; suecos
e noruegueses, gin-tõnica; e

Lance-Livre
todos os cucarachas, uísque
escocês.

O coração já está matando
no Brasil seis vezes mais que
os acidentes de trânsito e até
12 vezes mais qué os homicí-
dios. Esses dados foram le-
vantados pelo IBGE.

A Kombi azul chapa YU
5081 de Furnas Centrais Elé-
tricas estava no domingo, dia
24, fazendo a mudança de
um amigo de um diretor da
empresa.

lima placa de ouro que Rui
Barbosa ganhou em 1907 de
48 senadores, pesando 710
gramas, será leiloada hoje
por Leone.

O escultor Sílvio Flores vai
expor seus trabalhos a partir
do próximo dia 3 na Galeria
Colaço.

Um grupo de funcionários
do Instituto de Resseguros do
Brasil está a caminho de Bra-
sília para acompanhar ama-
nhã o julgamento pelo TST
do dissídio da categoria.

A empresa Cláudia Fialho
— Assessoria de Comunica-
ção Social recebeu o 1" Prê-
mio Inovação em Relações
Públicas, na categoria institu-
cional, com o Case Rio Fa-
shion 85.

O presidente da LBA,
Marcos Vilaça, relança hoje a
Escolinha de Futebol da LBA
no campo do Bonsucesso, a
partir das 15h. Os ex-craques

Jair da Rosa Pinto, Uenilson,
Silva e Barbosinha serão ai-
guns dos professores.

O grupo de poesia Aclac,
da Oficina Literária Afrânio
Coutinho, realiza amanhã, às
16h, a leitura de vários poe-
mas para os cegos do Institu-
to Benjamin Constant.

Michel Foucault ou o nii-
lismo de cátedra é o livro de
José Guilherme Merquior
que será lançado hoje, às 21h,
no museu-auditório da H
Stern Joalheiros.

O especial de fim de ano
da TV Manchete com o gru-
po Dire Straits está confirma-
do para o dia 7 de dezembro,
às 21h3()min. A direção mu-
sical ficará por conta de Luís
Antônio Mello.

Os clubes Rotaries realiza-
rão a I Feira da Amizade no
Estádio de Remo da Lagoa,
nos próximos dias 30 e 1° de
dezembro, das 10 às 21 h.

A campanha publicitária
que a Souza Cruz lançará
para a Copa de 86 produzida
pela VT-UM vai reunir Car-
los Alberto Torres, Jairzinho
e Rivelino ao som de um
jingle cantado por Gal Costa.

De Baldassare Castiglione,
transcrito por Paulo Rónai no
seu Dicionário dc Citações:
"Perdoando demais a quem
faliu, faz-se injustiça a quem
náo fale".

Colégio é condenado a
pagar Cr$ 61 bilhões e
perde 90% de sua área

O Colégio Santos Anjos, tradicional educandário da
Tijuca, terá que pagar à Scsrio (Sociedade dc Ensino Superior
do Rio de Janeiro) Cr$ 31 bilhões dc multa, mais CrS 30 bilhões
dc indenização, além de ser obrigado a ceder 90% dc suas
instalações. A ordem partiu dos juizes da 1" Câmara Cível do
Tribunal de Alçada, que determinaram que a escola cumpra as
cláusulas do contrato dc locação firmado com a Scsrio cm 1975.

Os advogados da Scsrio, Joáo Bosco Cavalcanti Lana e
Marco Antônio Lintz, estão convictos dc que a ordem judicial
terá condições dc ser cumprida, pois o"colégio é mantido por
uma multinacional do ensino — a Sociedade Franco Brasileira
— com 17 instituições, além dc possuir hospitais c clínicas de
repouso no Rio dc Janeiro, São Paulo, Santa Catarina , Rio
Grande do Sul e Minas Gerais".

Aluguel
A polêmica criada entre o Colégio Santos Anjos c a Sesrio

começou em 1975, quando, através de contrato a escola alugou
28 dependências à faculdade, para evitar a falência iminente,
segundo os advogados. Àquela época, o colégio funcionava cm
regime dc internato; ficou sem alunos c com dependências
ociosas. Ouando passou para o regime de externato, porem, a
escola começou a tirar o espaço da faculdade, descumprindo as
cláusulas contratuais a partir dc 1976, explicaram os advogados.

Seis anos depois, em 1982, a Sesrio entrou com ação
indenizatória de perdas e danos contra o Santos Anjos c para
obrigar as freiras a cumprirem o contrato dc locação. A
faculdade ganhou na 28" Vara Cível, cm junho de 1983. O
colégio recorreu e perdeu, por unanimidade, na I" Câmara
Cível do Tribunal de Alçada, cm novembro daquele ano. Ficou
estabelecida a validade do contrato e o Santos Anjos teria que
entregar 2S dependências à Scsrio, pagar uma multa c ainda
20% de honorários aos advogados.

O colégio ainda tentou entrar com recurso extraordinário
no Supremo Tribunal Federal c não conseguiu, perdendo
também na tentativa dc embargos.

Ouando os advogados da Sesrio, acompanhados do juiz
Pinto de França, foram tomar posse das 28 dependências cm
outubro dc 1984, a irmã Maria da Conceição Ghctti apresentou
uma lista com a metragem das salas. Confiantes, os advogados
não as mediram. Mas no dia seguinte constataram que fora
entregue somente metade da área, estipulada, sem possibilidade
dc uso segundo as exigências do Ministério da Educação. A
faculdade apelou c ontem ganhou.

Foto de José Renato

DICÇÃO ORATÓRIA IMP0STAÇÃ0
3 K 7 1" c 2" série valor 3(X).(XK) cada série. Prof. Simon Wiijntraub

Problemas da Tala Consultas
Inihição Aula de Oratória em Grupo

MATRIZ: RJ 236-5223 e 256-1644. SP. DF. BA. BH e GO

¦On METAIS SANITÁRIOS

B W IL, é& Rua Mayrink Veiga, 32/401
ÍI-WM--M--P Tel.: (021) 253-5475 • Rio

UNICEF
Colabore com a causa da Infância
adquirindo oa produtoa do UNICEF.

Standa de Rua dos Cartões do UNICEF no Rio de Janeiro

Centro
Largo da Carioca (atrás da estação do Metrô)
Rua Mal. Câmara (em (rente ao n" 171)
Rua Uruguaiana (em Irenle ao n° 94)
Rua Sáo José (em Irenlo ao n° 66)
Rua Sele de Setembro (esquina com Rua da Quitanda)

Catete
Largo do Machado (na praça)

Copacabana
Av. N. S. de Copacabana (em Irente ao n° 583)

Ipanema
Praça Gal. Osório (na praça)
Praça NS. da Paz (na praça)

Botafogo
Rio-Sul Shopping Cenler (2o piso)

Tijuca
Praça Saens Pena (em frente ao Bobs)
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ESPECIALIZAÇÃO EM HISTORIA
DA ARTE E DA ARQUITETURA

IMO BRASIL
(pós-graduação latu sensu)

Coordenação Acadêmica: Prof. Carlos Zilio

Inscrições para a seleção: 18 de novembro a 16
de dezembro de 1985, mediante apresentação
de cópia do certificado de conclusão do curso
de graduação, e do curriculum-vitae.
Seleção: 24 a 28 de fevereiro de 1986.
Início das aulas: 12 de março de 1986.
Informações e inscrições: CCE/PUC, Rua Mar-

quês de São Vicente, 225, casa XV, Gávea,
Tel. 274-4148 e 274-9922 R. 212 o 335,
no horário de 2as a 6as feiras de 8h30m às
11 h30m e de 13h30m às 21 h.
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Os lavradores exibiram seus pro

Lavradores acampam em
frente ao INCRA para
reclamar de violência

Duzentos dos 1:500 lavradores que ocupam a área do
Emburo, a 10 quilômetros de Macaé, vieram ontem ao Rio para
protestar contra as violências que vêm ocorrendo na região por
parte dos fazendeiros de gado e decidiram acampar no Largo dc
São Francisco — em frente ao prédio do INCRA — até que seja
assinada a minuta, pelo 1" Exército, devolvendo aquela terra ao
Instituto que traia da Reforma Agrária.

O diretor do INCRA para o Rio de Janeiro c Espírito
Santo, ex-deputado Modesto da Silveira, recebeu à tarde uma
comissão do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Município
fluminense e explicou-lhes que só poderá assentá-los quando,
novamente, o órgão federal for o proprietário da área. Sugeriu-
lhes que enviem ofícios contando os fatos à Polícia Federal; ao
Comandante do Quartel da região c á Delegacia Estadual,
pedindo que estes órgãos evitem os conflitos.

Às 16h, quatro ônibus lotados de lavradores — alguns com
as famílias — chegaram ao Largo de São Francisco, acompanha-
dos de uma Kombi com dois alto-falantes. Os lavradores
desceram e colocaram no chão os produtos que cultivam —

grandes abóboras, pimenta, couve, milho e aipim —, provocan-
do a curiosidade do público que até sc iriteressou cm comprar os
produtos.

Os allo-falatites foram ligados, ç alguns lideres do movi-
mento explicavam a presença no largo, onde está o prédio do
Instituto Nacional dc Colonização e Reforma Agrária. Formou-
sc, então, uma comissáo que decidiu subir para falar com o
diretor do órgão, que os recebeu prontamente.

Modesto ficou surpreso, porém, quando o grupo relatou
alguns homens que sc dizem militares — como os sargentos
Cordeiro, Ramalho e o subtenente Luís Carlos —, disseram há
alguns meses que eles teriam que sair da região.

Os lavradores disseram a Modesto que, além dos militares,
também civis entram nos terrenos, que têm 1.200 hectares, para
colocar o gado pastando.

Segundo eles, estes são testas-de-ferro de alguns fazendei-
ros, como os irmãos Ivair c Orlando Machado. Contaram que,
cm junho último, os tcslas-dc-ferro entraram com 400 reses dos
dois. Um deles, Hélio Corea, é irmão de Luís Corea, assassina-
do recentemente porque estava envolvido com roubo de gado.

Modesto da Silveira, porém, desaconselhou os lavradores
a reagir, pois acarretaria uma violência maior, o que não
ajudaria a solucionar o problema. Contou-lhes que, em outubro
último, após uma visita a Macaé, onde esteve com o grupo do
Emburo, foi ao comando do I" Exército, explicando o que
acontecia na região. Já este mês recebeu uma minuta informan-
do que o Exército não tinha mais interesse cm ficar na área que
ocupava desde 1976.

Modesto disse, em seguida, que aguarda apenas a assinatu-
ra de nova minuta que enviou ao Comando para o INCRA
tomar posse do Emburo e promover o assentamento dos
lavradores na leira,

nuco-leao e um ,Wl
animal em extinção"^

"iD

rolicia
apreende 1
mico-leão

Dois fiscais do IBDF (Insti-1.
tuto Brasileiro de Desenvolvi-
mento Florestal) c dois agentes
da 34a Delegacia dc Polícia'"
(Bangu) apreenderam ontem,""]/
numa residência daquela área, •
um mico-leão dc cara dourada,,^',
espécie cm extinção. O animal ~

fora anunciado cm classificado.,.,'
dc jornal, para a venda por Cr$ ,/f>
350 mil. O vendedor foi levado;,^
ii 34'' DP, onde será aberto ,#,
inquérito para apurar o comer-
cio ilegal do animal. . , ,

Luís Fernando Lopes da Sil-"',"
va, do Grupo dc Coordenação,..•".
_.. ...¦...i> . . •, , , iiii
Fiscalização c Atividades Lo- .._
cais do IBDF no Rio, vai cnea-.m
minhar o animal para a reserva ..;r<
biológica cm Una, no Sul da. ,f
Bahia, ''que é de onde cie deve •r..
ter vindo." • •»r

O mico-leão da cara dourada?,,-.*
é diferente do mico-leão doura- ;nr
do, por ler apenas lios doura-
dos na juba, enquanto o corpo
tem pêlos escuros. O rabo, no
entanto, é mesclado de doura- „,
do conr pêlos escuros. Segundo -,-..
Luís Fernando Lopes da Silva, sj o
0 mico leão. cm suas várias Ktí
formas, vivia na floresta da-...
Baixada Litorânea, mas. com a
ameaça de extinção, os animais
raramente são encontrados. A 

~%

reserva biológica de Una. na %
Bahia, e a dc Poço das Antas,
cm Silva Jardim, interior do
Estado do Rio, sáo locais onde --,
esse tipo de animal está sendo _r
reintroduzido. Para Poço das
Antas vieram exemplares do
mico-leão dourado até do exle- nu
rior. • pd

Os fiscais do IBDF tinham j^
tentado apreender micos-leòes '.",

dourados vendidos ilegalmente ^
através de anúncio dc jornal, 

'..

mas as três tentativas anterio-
res levaram os fiscais a desco- _
brir sagüis com os pêlos oxige- _.•_
nados como mico-leão.

Eles pintam o sagüi e ven-
dem como mico-leão, porque aw
sáo poucas as pessoas que con-..!-
seguem reconhecer esse animal
cm extinção, explicou Luís Fer-
nando Lopes da Silva. ac
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DECLARAÇÃO

Com viitai âs declarações publica:
das no Jornal do Brasil de ?6/F-/85
que leriam sido por mim prestadas,
d-K-lam, qüé o trecho final da mes-
rna. de seguinte teor. "Para ele, o
comandante João Marcos Dias, que
foi presidente da Ducanave, onde
entrou sem ter nado e de onde saiu
para ser armador, pois comprou
dois naviosa(|Uisiç.1o _(ue exige bons
recursos esta no momento desejan-
do a presidência do Lloyd Brasilei*
ro", nSo correspondem i verdade,
pelo que, do mesmo trecho quero
retratar, visto ter o comandante
JoAo Marcos Dias como pessoa de
moral ilibada e irrepreensível. Rio
de Janeiro. 26 de janeiro de 19B5.
Rómulo Augustus Pereira de Sou/a.

CENTRAL DO BRASIL
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L BANCO
"L- TOMADA DE PREÇOS

DERJA NP 85/20 ABERTURA: 13.1Z85
OBJETO: contratação da prestação de serviços de manuten-
ção e operação dos sistemas de instalações elétricas, hidrossa-
nitárias, compactação de lixo e detecç-o e combate a incêrv
dio localizados no Edifício-sede do DERJA.
REPUBLICAÇÃO DEVIDO A ALTERAÇÕES EFETUA-
DAS NO EDITAL.
CDITAL: Av. Pres. Vargas, 730 - subsolo - Centro - Rio (RJ).

Dinheiro
pelo Credi-VIP
da Cédula

j

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

Ligue 221-508 leíale
com a gerente VIP.
0-É-OT_r____i--a__.

CI-D RNANC IKVESI.

Nio cobramos _/>->.
taxa <-t cadastro _^C£Í»
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IMJ.i MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Fica. por este Edital, notificada a firma A. Machado

Enga S.A. a comparecer à 2a Subprocuradoria do DNER.
sita à Av. Presidente Vargas, 522-19° andar, no prazo de 20
dias. contados da data de sua publicação, para assinatura
do Termo de Resilição do Contrato PG-134A79, cujo objeto é
a construção de 5 (cinco) postos de pesagem nas rodovias
BRs-262/116/381/MG. sob pena de resilição unilateral do
contrato pelo DNER, com as conseqüentes penas' legais.

Rio de Janeiro (RJ). 22 de novembro de 1985.

(a.) ENG° SALVAN BORBOREMA DA SILVA

CHEFE DO GRUPO EXECUTIVO DE I
CONCORRÊNCIAS
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JORNAL DO BRASIL S A
rui.

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949 — Rio Sucursais:
de Janeiro, RJ
Caixa Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP
20922 — Rio de Janeiro, RJ
Telefone — (021) 264^422 (PABX)
Telex — (021) 23 690, (021) 23 262, (021)
21 558

Bruflla — Sílor Comercial Sul (SCS) — Ou-dra I.
Bloco K, Edifício DenaM. 2° indir — CEP 70302
— telefone: (061) 2_3-5__8 — Iclex: (061) 1 011

Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Administração dc Vendas:
Roberto Dias Garcia
Gerente de Vendas - Noticiário:
Fábio Mattos
Gerente de Vendas - Classificados:
Nelson Souto Maior

Cla-sirkados por telefone 284-3737

Outras Praças —9(021) 800-4613 (DDG —
Discagem Direta Grátis)

©JORNAL DO BRASIL SA 1985
Os texto*, fotografia., e demais criações intelec-
tuais publicados neste exemplar nio podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou estocados
em sistema de banco de dados ou processo similar,
em qualquer forma ou meio — mecânico, eleirôni-
co, microfilmagem. fotocópia, gravação etc. —

«m autorização escrita dos titulares dos direitos
autorais.

Sio Pauto — Avenida Paulista, 1 294, 15° andar —

CEP 01310 — S. Paulo, SP — telefone: (011) 284-
8133 (PBX) — telex: (011) 21 061, (1)11) 23 038

Minas GeraU — Av. Afonso Pena, 1 500, 7° andar
— CEP 30000 — B. Horizonte, MO — t^fone:

(031) 222-3955 -~ telex: (031) 1 262

R. G. áo Sul — Rua Tenente-Coronel eotreia
Uma, I 960/Morro Sta. Teresa — CEP 90000 —

Porto Alegre. RS — telefone: (0512) J3-37I1

(PBX) — telex: (0512) 1 017

Nordcstt — Rua Conde Pereira Carneiro, 226 —

itlex 1 095 — CEP 4OOO0 — Pemambues —

Salvador — telefone: (071) 244-3133.

Correspondente* ru-ciorum
Acre, Alagoas, Ceará, Espirito Santo, Goiás,
Pernambuco, Paraná, Paraíba, Piauí, Santa Cata-
ri na.

Correspondente- no exterior
Londres, Nova Iorque, Roma, Washington, DC,
Buenos Aires.
Servif-a k*-*-»»
AFP, Airpress, Ansa. AP, AP/Dow Jones, DP A.
EFE, Reuters. Sport Press. UPI.

Serviços especiais
BVRJ, The New York Times.

Superintendência de Circulação:
Superintendente: Luiz Antônio Caldeira

Atendimento a Assinantes:
Coordenação: Maria Fátima Bandeira
Tele.one: (021) 264-52*2

Preços das Assinaturas

Rio de Janeiro — Mlus Gerau
Imis CrJ 93.100.
3mcses Crí_64.600.
6meses Cr$499.800,
./.pinto Santo — Sio Paulo
Entrega Domiciliar
3meses Cri 264.600.
Omcses Cr_499._00.
Goi-nla — Sahador — Florianópolli — Maceió
Entrrga Domiciliar
3mese_ CrJ 345.600.
timeses Cr5652._00.
Brasflfj-
Eatref» Don-ciU-x
3me.es CrJ345 600,
6mesei CrJ 652.800.
.1 meses (aos sábados e domingos) CrS 120.000,
6 meses (aos sábados e domingos) CrS 240.000,

Recife — Fort-Jexa — Natal — J. Peiat»
Entreu» Domiciliar
3meses CrJ 437.400.
6meses Cr$ 826.2-0,

Rondônia
Entrega Domiciliar
3meses CrJ 599.400.
6meses CrJ 1.698.300,

Entrega portal em todo território ru-ctonal
3meses CrJ35O.O_0,
6mese_ CrJ650 000,

Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021) 264-1740
Preços de venda avulsa em Banca
Rio de Janeiro/ M. Geraii/ Eip-rtto Sumi-
Sio Pauto
Diasúteis Cri3 000,
Domingos Cr_5.000,
DF, CO, SE, AL, BA, MT, MS, PR, SC. RS
Diasúteis CrJ4 OCO.
Domingos CrJo.OOU.
MA, CE, PI, RN, PB, PE
Diasúteis CrJSOlO.
Domingos CrJ8.(«l.
Demais Estado» e Territórios
Diasúteis CrJ 7 Kl),
Domingos CrJ 10.000.
DF, MT, MS. PE—com preços diferenciados para
exemplar com Classificados.
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JORNAL DO BRASIL Cidade terça-feira, 26/11/85 ? Io caderno a 7

Câmara pode votar hoje Mulheres fazem 149 denúncias em 21 dias
destombamento de hotel

, Por determinação expressa do Go-
vemador Leonel Brizola, o presidente da
Câmara Municipal, vereador Kleber Bor-
ba, põe na ordem do dia hoje o polêmico
projeto de lei do .Prefeito Marcelo Alcn-
car propondo o destombamento do Co-
pacabana Palace Hotel que propiciará,
onde atualmente existe o anexo, a cons-
trução de dois prédios com 27 andares.
Neles funcionarão um centro comercial,
apart-hotel, teatro e um grande estácio-
namento.

A matéria, que há mais de dois meses
vem sendo obstruída por um grupo lide-
rado pelo vereador Maurício Azedo
(PDT), contrariando orientação do Pala-
cio Guanabara e da liderança partidária
na Câmara Municipal, deverá ter uma

tramitação "serena", conforme assegu-
rou o líder do PDT, vereador Luiz Henri-
que Lima. O líder não disse, mas compa-
nheiros da bancada pcdetista corífiden-
ciaram que a aspiração de Maurício Azê-
do conseguir uma secretaria no governo
Saturnino Braga — que é a favor do
destombamento — ficará difícil caso difi-
culte a aprovação do projeto.

Ontem à noite, na sede do PDT,
presidida pelo Governador Leonel Brizo-
Ia, houve uma reunião com deputados
federais, estaduais, vereadores e mem-
bros do diretório para avaliar o desempe-
nho com divergências existentes na ban-
cada do PDT\na Câmara Municipal,
principalmente no que se refere a mate-
rias encaminhadas pelo Executivo, no
caso o Prefeito.

INAMPS de São Gonçalo
está de novo sem chefe

Sáo Gonçalo — Dois meses após ter
assumido o cargo de agente da Previdên-
cia no Município, o médico e ex-
deputado Darcy Brum pediu demissão,
ontem. Na sexta-feira, o Procurador-
Geral da Prefeitura, Décio Gomes, apre-
sentou queixa-crime na Polícia Federal
contra ele, acusando-o de prevaricação
ao não liberar o pagamento de Cr$ 2
bilhões 694 milhões devidos pela Previ-
dencia Social ao Município.

Darcy Brum disse que não pagou as
faturas desde setembro, pela prestação
de serviços de assistência médica pratica-
da pela rede dc hospitais de São Gonçalo
aos segurados do INAMPS, "porque as
quantias eram muito elevadas e houve
demora para examiná-las, devido ao
acúmulo de serviço na agência". O Secre-
tário de Saúde, Celso Cerqueira Dias,
afirmou que 

"os pagamentos estavam
trancados em represália ao Governo mu-
nicipal".

"Injustiças"

Darcy Brum passou o cargo de agen-
te em São Gonçalo a Zair Reis Neto, que
era chefe de Documentação Científica do
PAM de Alcântara e trabalha há 40 anos
na Previdência. Ele é o quarto agente
nomeado este ano, em São Gonçalo.

— Minha demissão não tem nada a

ver com a queixa da Prefeitura na Polícia
Federal. Eu saio porque não suportava
mais ver injustiças serem cometidas con-
tra trabalhadores, que têm benefícios
cancelados por suposição dc que sc come-
teram fraudes. Diariamente, muitos sc-
gurados vinham ao meu gabinete pedir
ajuda, mas eu nada podia fazer, porque
as comissões de inquéritos estão subordi-
nadas à presidência do INPS — disse
Darcy Brum.

O Secretário dc Saúde, Celso Cer-
queira Dias, afirmou que Brum não libe-
rava o repasse do pagamento dos serviços
médicos prestados pela Prefeitura a segu-
rados do INAMPS "por razões políti-
cas". Explicou que 

"o dinheiro do convê-
nio é contabilizado pela Prefeitura como

¦ excesso de arrecadação c, para ser rcin-
vestido, precisa de autorização da Cama-
ra, que na próxima semana já estará cm
recesso".

Os prontos-socorros Central (Praça
Zé Garoto), Infantil e de Alcântara e o
Hospital Geral Luiz Palmicr, mantidos
pela Prefeitura, atendem a 1 mil 500
pacientes por dia, "90% deles segurados
do INAMPS", disse o Secretário. Acres-
centou que 

"o serviço do Posto de Urgên-
cia de São Miguel, do INAMPS, é tão
ruim quc as pessoas já se habituaram a

. procurar atendimento não lá, mas no
Pronto-Socorro de Alcântara".

Em apenas 21 dias de funcio-
namento, o CPAM (Centro Poli-
ciai de Atendimento à Mulher)
registrou 149 casos: 28 lesões cor-
porais, 17 ameaças de morte, um
atentado ao pudor e 103 ocorrên-
cias diversas. Esses números, con-
siderados altos pelo Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher,
respaldaram uma lista de reivindi-
cações de um grupo de feministas
que comemorou ontem, na Secre-
taria de Polícia Civil, o Dia Lati-
no-Americano contra a Violência
àMulher e homenageou a delega-
da Marli Preston por seu trabalho
na direção do CPAM.

Diva Múcio Teixeira, presi-
dente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher — que con-
grega várias entidades feministas
— defende a necessidade da cria-
ção de mais CPAMs, sobretudo
em áreas mais carentes, como a
Baixada Fluminense e Niterói,
onde "a violência contra a mulher
não levanta o clamor público".

Mais delegacias
Para a Vereadora Sônia Satur-

nino, membro da CDDM, os nú-
meros divulgados pela delegada
Marli Preston retratam uuma rea-
iidade que não era vista pela so-
ciedade. "Aumentando as delega-
cias, mais casos serão registra-
dos", comentou Sônia Saturnino.

Hildete Pereira de Melo, do
Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, concorda com Sônia
Saturnino quanto à criação de
mais delegacias de mulheres.

Defensor público pede
equiparação na Justiça

Reunidos com o Secretário de Justi-
ça, Vivaldo Barbosa, os defensores públi-
cos do Estado pediram ontem a criação
dc uma Procuradoria da Assistência Judi-
ciaria para que possam atuar, cm grau de
igualdade, com as outras carreiras que
atuam na Justiça. Segundo o presidente
da Associação dos Defensores, Ivan Fer-
raz, a classe se sente inferiorizada no
tratamento com instituições como o Mi-
nistério Público e a própria Procuradoria
Geral da Justiça.

O Secretário Vivaldo Barbosa — a
quem os defensores públicos estão direta-
mente vinculados institucionalmente —

prometeu estudar a reivindicação, mas
revelou, no entanto, que o Governo não
pensa em criar novas procuradorias. Os
defensores públicos acham que esta é
uma decisão política. Isto porque existem
atualmente 400 defensores nos quadros

do Estado, trabalhando diretamente com
a população mais pobre.

Sem ônus
Segundo o presidente da Associação

dos Defensores Públicos, a criação de
uma procuradoria própria não vai onerar
o Estado. "É só uma questão administra-
tiva" — disse Ivan Ferraz, acrescentando
que a classe precisa de mais representati-
vidade para respaldar o atendimento ao
assistido carente.

Na reunião com os defensores, Vivai-
do Barbosa disse que o Governo do
Estado tem na defensoria pública um dos
instrumentos mais importantes dc presta-
ção de serviço, voltado para a população
pobre. O Secretário de Justiça revelou
que a intenção do Estado é expandir os
núcleos de atendimento — atualmente
são 12 — criando minidefensorias públi-
cas em áreas de baixa renda.

Energia do cometa será
medida no Sul de Minas

Está em construção no Observatório
Nacional, em São Cristóvão, o primeiro
fotoespectropolarímetro produzido no
Brasil capaz de medir a energia do come-
ta Halley e o seu estado de polarização,
quando a luz interage com as nuvens de
gás e a poeira cósmica, apresentando
vibrações.

O aparelho foi projetado pelo cientis-
ta Sayd José Codina Landaberry e, no dia
10 de dezembro, será levado para o
Observatório de Brasópolis, no Sul de
Minas, quando será acoplado a um teles-
copio de grande potência para rastrear o
cometa.

Sayd Codina esclareceu que, 
"quan-

do a luz do cometa Halley chegar até o
telescópio, será possível estudar os com-
ponentes sólidos ou a poeira que está em
sua cabeleira e cauda". Ele disse ainda
que o aparelho analisará a existência e a
proporção das diversas moléculas do co-
meta, entre elas água, metal e amoníaco.

— Apesar de seu nome complicado,
o aparelho não é difícil de ser montado —
garante o engenheiro mecânico Ricardo
Teixeira Ribeiro, segundo quem todas as
medições serão feitas automaticamente
com o auxílio de detetores eletrônicos e
um microcomputador.

Festa da Uva manda ao
Rio suas embaixatrizes

A rainha da Festa da Uva, Silvia
Slomp, e as princesas Ana Mari Tedesco
e Beatriz Denardi visitaram ontem o
JORNAL DO BRASIL em sua primeira
viagem oficial fora do Rio Grande do Sul.
Escolhidas em concurso por sua beleza e
inteligência, elas irão ainda a São Paulo,
Curitiba e Florianópolis, cumprindo seu
papel de embaixatrizes da Festa, que se
realizará entre 21 de fevereiro e 9 de
março em Caxias do Sul, quando as uvas
amadurecerem. . '

Em 86, a Festa da Uva estará come-
morando seu 55° aniversário e pretende
privilegiar a tradição dos imigrantes que
colonizaram a região — principalmente
os italianos — através de danças e comi-
das típicas, além do desfile de carros
alegóricos. Há 55 anos, a festa começou
como uma comemoração à colheita das
uvas, revivendo muitos costumes italia-
nos. Hoje, paralelamente aos festejos, é
realizada a Feira Agro-Industrial, onde
as 3 mil 500 grandes e pequenas indús-
trias da região (malharias e metalurgia)
expõem seus produtos em 300 stands.

Vinhos e uvas
A exposição dos mais variados vinhos

nacionais não poderia faltar. O Rio

Grande do Sul é responsável por 90% da
produçáo nacional. Em muitos stands, os
vinhos estarão expostos ao lado das expli-
cações sobre todo o processo de fabrica-
ção da bebida.

Os vários tipos de uvas também esta-
rão representados, juntamente com os
vinhos correspondentes. Os turistas, co-
mo de costume, chegam em grande nú-
mero à cidade e se divertem provando os
vinhos e assistindo ao concurso de esma-
gamento de uvas com os pés.

A rainha e as princesas da Festa da
Uva foram recebidas no JORNAL DO
BRASIL pelo vice-presidente das empre-
sas coligadas do Sistema JB, João Teodo-
ro Arthou, a quem convidaram para
participar das comemorações cm Caxias
do Sul. Elas chegaram ao Rio na sexta-
feira c aproveitaram o fim de semana
para conhecer a praia dc Ipanema. Até
quarta-feira, quando seguem viagem para
São Paulo, pretendem conhecer um pou-
co da vida noturna carioca, vestidas com
trajes típicos.

"pois sua privacidade é respeitada
e o atendimento é outro: afinal, é
mulher atendendo mulher". Hil-
dete acrescenta que o problema
da mulher é ainda mais complexo,
sobretudo porque é necessário
que se acabe com a tutela conju-
gal por parte do homem.

Essa questão será levada à
Assembléia Nacional Constituinte
— garantiu Hildete, lembrando
que o Conselho estuda uma forma
de se criar jurisprudência para
mudar a legislação segundo a qual
o homem é obrigado a pagar pen-
são à mulher.

De acordo com a delegada
Marli Preston, dos 149 casos re-
gistrados a maioria dos atendi-
mentos foi a mulheres carentes,
moradoras nos subúrbios cario-
cas, Baixada Fluminense e Nite-
rói. Explicou que as vftimas foram
ouvidas e inquéritos policiais ins-
taurados. Mas não se tem notícia,
a nível prático, do desfecho desses
casos que, encaminhados às dele-
gacias da jurisdição onde ocorreu
o fato, são enviados à Justiça.

O nosso trabalho acaba no
momento em que ouvimos as víti-
mas c instauramos inquéritos. Ca-
be à Justiça julgar cada caso. Mas
uma coisa é preservada: a privaci-
dade da mulher. Ela não será
obrigada a ser novamente ouvida
nas delegacias em que os inquéri-
tos forem transferidos — garantiu
a delegada Marli Preston, que
recebeu flores, muitos beijos e
elogios pelo seu trabalho em favor
das feministas.

CCN-ESTALEIRO MAU A
COM NOVOS CONTRATOS
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O BNDS e a Petrobrás assinaram dia
21/11/85 contrato para a construção de 2
navios petroleiros de 55.000 TPB pelo Es-
taleiro Mauá da Companhia Comércio e
Navegação. O valor total dos navios é de
800 bilhões de cruzeiros. O prazo de cons-
trução é de 2 anos e meio, permitindo as-
sim, não só manter a atual força de traba-
lho do Estaleiro, mas também possibilitar
no 2? semestre do próximo ano um acres-
cimo.de cerca de 1.000 novos emprega-
dos. À cerimônia de assinatura de tão im-
portante contrato achavam-se presentes:
Dr. Marcelo Perrupato - Representante do
Ministério dos Transportes e Secretário

Geral do Ministério dos Transportes, Dr.
André Franco Montoro Filho -Presidente
em exercício do BNDS, Dr. Hélio Marcos
Beltrão Penna - Presidente da Petrobrás,
Dr. José Augusto Amaral de Souza - Dire-
tor do APII do BNDS, Dr. Paulo Vieira Be-
lotti e Almirante Maximiano Eduardo da
Silva Fonseca - Diretores da Petrobrás, Al-
mirante Paulo De Bonoso Duarte Pinto -
Superintendente do Departamento de
Transportes da Petrobrás, Dr. Hélio Paulo
Ferraz - Presidente da Companhia Comer-
cio e Navegação, Dr. Manuel Ribeiro Gon-
çalves - Presidente do Estaleiro Mauá, en-
tre outras autoridades.

{MMMMMEMMMM _"____

MICRO SO
NO TAMANHO

HOTBIT controla o cardápio do mês,
conversa com outros micros por telefone,

ajuda seus filhos nos estudos, controla a
folha de pagamentos de sua empresa, entre

outras milhares de possibilidades.
E para obter o máximo que ele pode

dar, você tem acesso direto ao Núcleo de
Apoio ao Usuário: Tel.: (011) 211.9461.
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COMPLETAMENTE
DESCOMPLICADO

ra falar com todo mundo, HOTBIT
facilitou a informática. O teclado é

igualzinho ao da máquina de escrever: fala
òm português, com todos os acentos. Pra

JrJèscomplicar ainda mais, ele tem as teclas Hot
"Tocks. Você dá um simples toque e vê mais resultados

^^^ ^^_^_ ^om f™6"05 operações. Passe num revendedor e leve o seu
RICO HOTBIT para o escritório ou para casa. Ele funciona pra tudo e pra todos.

EM CORES 
*

E SONS
Jogar, fazer gráficos, desenhos, textos: tudo fica mais nítido
e cobrido com HOTBIT. São 16 cores e sons incríveis ao
seu alcance. E uma extensa rede de assistência técnica para
acompanhar o HOTBIT onde ele for.

Finalmente o micro que funciona
pratodo mundo.

A informática ficou acessível a todos. HOTBIT é o primeiro computador que vai com você ao trabalho, aos estudos e ao lazer.
Ele é compatível com a tecnologia MSX, utilizada por milhões de pessoas no mundo inteiro. Graças a isso, ele abre as portas de

uma grande biblioteca de programas para todas as necessidades. Se elas crescerem, HOTBIT acompanha.
Ele tem uma capacidade de expansão garantida, que vai mais longe com programas e sistemas operacionais em disco,

impressora, modem e outros periféricos. Enfim: um micro para todos. E para sempre.

\ HÜTBST
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS . „r
CPU Z-80A. Memória: ROM 32 K BYTES (Basic), RAM 64 K BYTES (expansível alé 512 KB). Video: RAM 16 K BYTES, Saídas Video Composto IPAL-M) c Audio para Monitor, RF para TV

Colorida e P&B. Texto 40 colunas x 24 linhas (tamanhos menores definíveis por SOFTWARE). Caracter de texto: Alfanumérico, Semigráfico, Especial e acentuação em português. Grafico

256 * 192 pontos. 16cores. Interface paia Cassete: 1.200/2.400 Bauds, Padrão FSK. Som: 8 oitavas e 3 canais (96 notas). Inteilace para Impressora: Paralela (compatível Centronics). 73 Teclas.

com bloco de comando do cursor independente e dez funções definíveis pelo usuário. SIOT: 2 a 8 (50 pinos) para cartuchos e expansões.

IOYSTICK 2 (9 pinos). Dimensões: 405 x 280 x 68 (mm). Peso: 3,2 kg. Alimentaçio: 120/220 V AC 60 Hz. Acessórios: Cabo para TV, Cabo para Gravador, Chave antena. Manual do Usua-

rio. Manual de BASIC, Cassete 'Introdução ao HOTBIT'.

PERIFÉRICOS , , _. , ,y„
Monitor. Televisão (Colorido ou P&B). Gravador/Data Recorder. Joystick. Impressora Paralela. Unidade de Disquete 5 1/4*. Interface R5-232 (Comunicação). Unidade de Disquete 3 1/2

Disquete Seqüencial (QD)". Cartucho Software IROM). Expansão de Slot". Expansão de Memória (RAM)*. Memória Permanente". Leitora deCódigo de Barras". Cartucho Audio-Visual".
Mouse". Controle de Eletrodomésticos'. Expansão para 80 colunas*. * OUponlvel no l? wmwirt/86 •• Diiponível no 2." semestre 8f>
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Câmara pode votar hoje
destombamento de hotel

Mulheres fazem 149 denúncias em 21 dias
Por determinação expressa do Go-

vefnador Leonel Brizola, o presidente da
Câmara Municipal, vereador Kléber Bor-
ba, põe na ordem do dia hoje o polêmico
projeto de lei do Prefeito Marcelo Alen-
car propondo o destombamento do Co-
pacabana Palace Hotel que propiciará,
onde atualmente existe o anexo, a cons-
trução de dois prédios com 27 andares.
Neles funcionarão uni centro comercial,
apart-hotcl, teatro e úm grande estacio-
namento.

A matéria, que há mais de dois meses
vem sendo obstruída por um grupo lide-
rado pelo vereador Maurício Azedo
(PDT), contrariando orientação do Pala-
cio Guanabara e da liderança partidária
na Câmara Municipal, deverá ter uma

tramitação "serena", conforme assegu-
rou o líder do PDT, vereador Luiz Henri-
que Lima. 0 líder não disse, mas compa-
nheiros da bancada pedetista confiden-
ciaram que a aspiração de Maurício Azê-
do conseguir uma secretaria no governo
Saturnino Braga — que é a favor do
destombamento — ficará difícil caso difi-
culte a aprovação do projeto.

Ontem à noite, na sede do PDT,
presidida pelo Governador Leonel Brizo-
Ia, houve uma reunião com deputados
federais, estaduais, vereadores e mem-
bros do diretório para avaliar o desempe-
nho com divergências existentes na ban-
cada 'ido PDT na Câmara Municipal,
principalmente no que se refere a mate-
rias encaminhadas pelo Executivo, no
caso o Prefeito.

INAMPS de São Gonçalo
está de novo sem chefe

São Gonçalo — Dois meses após ter
assumido o cargo de agente da Previdên-
cia no Município, o médico e ex-
deputado Darcy Brum pediu demissão,
ontem. Na sexta-feira, o Procurador-
Geral da Prefeitura, Décio Gomes, apre-
sentou queixa-crime na Polícia Federal
contra cie, acusando-o de prevaricação
ao não liberar o pagamento de Cr$ 2
bilhões 694 milhões devidos pela Previ-
dência Social ao Município.

Darcy Brum disse que náo pagou as
faturas desde setembro, pela prestação
de serviços de assistência médica pratica-
da pela rede de hospitais de São Gonçalo
aos segurados do INAMPS, "porque as
quantias eram muito elevadas e houve
demora para examiná-las, devido ao
acúmulo de serviço na agência". O Secre-
tário dc Saúde, Celso Cerqueira Dias,
afirmou que 

"os pagamentos estavam
trancados em represália ao Governo mu-
nicipal".

"Injustiças"

Darcy Brum passou o cargo de agen-
te em São Gonçalo a Zair Reis Neto, que
era chefe de Documentação Científica do
PAM de Alcântara e trabalha há 40 anos
na Previdência. Ele é o quarto agente
nomeado este ano, em São Gonçalo.

— Minha demissão não tem nada a

ver com a queixa da Prefeitura na Polícia
Federal. Eu saio porque não suportava
mais ver injustiças serem cometidas con-
tra trabalhadores, que têm benefícios
cancelados por suposição de que se come-
teram fraudes. Diariamente, muitos se-
gurados vinham ao meu gabinete pedir
ajuda, mas eu nada podia fazer, porque
as comissões de inquéritos estão subordi-
nadas à presidência do INPS — disse
Darcy Brum.

O Secretário dc Saúde, Celso Ccr-
queira Dias, afirmou que Brum não libe-
rava o repasse do pagamento dos serviços
médicos prestados pela Prefeitura a segu-
rados do INAMPS "por razões políti-
cas". Explicou que 

"o dinheiro do convê-
nio é contabilizado pela Prefeitura como
excesso de arrecadação e, para ser rein-
vestido, precisa de autorização da Cama-
ra, que na próxima semana já estará em
recesso".

Os prontos-socorros Central (Praça
Zé Garoto), Infantil e dc Alcântara e o
Hospital Geral Luiz Palmier, mantidos
pela Prefeitura, atendem a 1 mil 500
pacientes por dia, "90% deles segurados
do INAMPS", disse o Secretário. Acres-
centou que 

"o serviço do Posto dc Urgcn-
cia de São Miguel, do INAMPS, é tão
ruim que as pessoas já se habituaram a
procurar atendimento não lá, mas no
Pronto-Socorro de Alcântara".

Engenharia alerta para o
risco de Caxambu Grande

Sem opinar sobre o mérito da cons-
trução da barragem de Caxambu Grande
em Petrópolis — obra paralisada desde
setembro — o Clube de Engenharia envia
hoje documento ao prefeito Paulo Rattes
"alertando sobre o risco de se levar a
cabo empreendimentos de engenharia,
sem que estejam definidos os elementos
constitutivos do projeto, para resguardar
a segurança da coletividade e o interesse
público". A conclusão do Clube de Enge-
nharia foi tomada ontem, em reunião do
Conselho Deliberativo.

O documento também será encami-
nhado aos órgãos de fiscalização como a
FEEMA (Fundação Estadual de Enge-
nharia do Meio Ambiente), SEMA (Se-
cretaria Especial de Meio Ambiente),
DNOS (Departamento Nacional de
Obras e Saneamento) e CREÀ (Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetu-
ra). Segundo o presidente do Clube de
Engenharia, Matheus Schneider, faltam
estudos sobre viabilidade, custos, proje*~
tos cautclarcs, previsão de problemas
geológicos, entre outros, para a realiza-
ção segura da obra.

Polêmica
A decisão de construir a barragem foi

do prefeito Paulo Rattes, para aumentar
o abastecimento de água de Petrópolis. O
local escolhido pertence à área de prote-
ção ambiental da Serra dos Órgãos, o que
gerou polêmica entre as autoridades mu-
nicipais e as entidades preservacionistas
de Petrópolis. A obra — iniciada em
agosto pela Prefeitura — foi paralisada
por ordem da SEMA, que exigiu um
relatório de impacto ambiental sobre o
Vale de Caxambu.

Em apenas 21 dias de funcio-
namento, o CPAM (Centro Poli-
ciai de Atendimento à Mulher)
registrou 149 casos: 28 lesões cor-
porais, 17 ameaças de morte, um
atentado ao pudor e 103 ocorrên-
cias diversas. Esses números, con-
siderados altos pelo Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher,
respaldaram uma lista de reivindi-
cações de um grupo de feministas
que comemorou ontem, na Secre-
taria de Polícia Civil, o Dia Lati-
no-Americano contra a Violência
àMulher e homenageou a delega-
da Marli Preston por seu trabalho
na direção do CPAM.

Diva Múcio Teixeira, presi-
dente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher — que con-
grega várias entidades feministas
— defende a necessidade da cria-
ção de mais CPAMs, sobretudo
em áreas mais carentes, como a
Baixada Fluminense e Niterói,
onde "a violência contra a mulher
não levanta o clamor público".

Mais delegacias
Para a Vereadora Sônia Satur-

nino, membro da CDDM, os nú-
meros divulgados pela delegada
Marli Preston retratam uuma rea-
lidade que não era vista pela so-
ciedade. "Aumentando as delega-
cias, mais casos serão registra-
dos", comentou Sônia Saturnino.

Hildete Pereira de Melo, do
Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, concorda com Sônia
Saturnino quanto à criação de
mais delegacias de mulheres,

Para fazer o alerta sobre o perigo da
construção da barragem, o Clube de
Engenharia considerou que o local se
insere "na região serrana de embasamen-
to gnaissico pré-cambriano de elevada
pluviosidade do Sudeste brasileiro".
Além disso, a pluviosidade regional in-
tensa e irregular, sujeita a trombras-
dágua; a ocasional e elevada permeabili-
dade dos mantos do solo em rocha altera-
da; e a característica notável da região,
que é a geologia das encostas, têm sido
responsáveis por 

"inúmeros e bem co-
nhecidos acidentes". O documento prós-
segue argumentando que 

"existem repor-
tados na literatura técnica casos de aci-
dentes em barragens, devido a cada uma
das características acima referidas".

Segundo o documento, "foram as
chuvas excepcionais e imprevistas as res-
ponsáveis pelo desastre por calgamento
na Barragem de Euciides da Cunha".
Diversos casos de "funcionamento inade-
quado, devido a percolação pelas ombrei-
ras e fundações" estão registrados em
barragens da região, "como a de Saracu-
runa e João Penido". Outro fator aponta-
do pelo Clube de Engenharia são os
escorregamentos das margens, de reser-
vatórios de barragens que podem causar
a geração de ondas, como aconteceu em
Furnas. "Esses escorregamentos são fre-
quentes na região, bastando lembrar os
ocorridos nas cidades de Teresópolis,
Petrópolis e Rio de Janeiro, na Serra das
Araras e na estrada Rio—Teresópolis",
explica.

O último argumento do Clube é de
que 

"é fato conhecido que as barragens
são obras sujeitas a uma incidência de
acidentes da ordem de 2%; no caso da
região, o risco é mais elevado".

Festa da Uva manda ao
Rio suas embaixatrizes

A rainha da Festa da Uva, Silvia
Slomp, e as princesas Ana Mari Tedesco
e Beatriz Dcnardi visitaram ontem o
JORNAL DO BRASIL em sua primeira
viagem oficial fora do Rio Grande do Sul.
Escolhidas em concurso por sua beleza e
inteligência, elas irão ainda a São Paulo,
Curitiba e Florianópolis, cumprindo seu
papel de embaixatrizes da Festa, que se
realizará entre 21 de fevereiro e 9 de
março em Caxias do Sul, quando as uvas
amadurecerem.

1 Em 86, a Festa da Uva estará come-
morando seu 55° aniversário e pretende
privilegiar a tradição dos imigrantes que
cqlonizaram a região — principalmente
os italianos — através de danças e comi-
dás típicas, além do desfile de carros
alegóricos. Há 55 anos, a festa começou
edmo uma comemoração à colheita das
uvas, revivendo muitos costumes italia-
nos. Hoje, paralelamente aos festejos, é
realizada a Feira Agro-Industrial, onde
as 3 mil 500 grandes e pequenas indús-
tr as da região (malharias e metalurgia)
expõem seus produtos em 300 stands.

Vinhos e uvas
A exposição dos mais variados vinhos

nacionais não poderia faltar. O Rio

"pois sua privacidade é respeitada
e o atendimento é outro: afinal, é
mulher atendendo mulher". Hil-
dete acrescenta que o problema
da mulher é ainda mais complexo,
sobretudo porque é necessário
que se acabe com a tutela conju-
gal por parte do homem.

Essa questão será levada à
Assembléia Nacional Constituinte
— garantiu Hildete, lembrando
que o Conselho estuda uma forma
de se criar jurisprudência para
mudar a legislação segundo a qual
o homem é obrigado a pagar pen-
são à mulher.

De acordo com a delegada
Marli Preston, dos 149 casos re-
gistrados a maioria dos atendi-
mentos foi a mulheres carentes,
moradoras nos subúrbios cario-
cas, Baixada Fluminense e Nite-
rói. Explicou que as vítimas foram
ouvidas e inquéritos policiais ins-
taurados. Mas não se tem notícia,
a nível prático, do desfecho desses
casos que, encaminhados às dele-
gacias da jurisdição onde ocorreu
o fato, são enviados à Justiça.

O nosso trabalho acaba no
momento em que ouvimos as víti-
mas e instauramos inquéritos. Ca-
be à Justiça julgar cada caso. Mas
uma coisa é preservada: a privaci-
dade da mulher. Ela não será
obrigada a ser novamente ouvida
nas delegacias em que os inquéri-
tos forem transferidos — garantiu
a delegada Marli Preston, que
recebeu flores, muitos beijos e
elogios pelo seu trabalho em favor
das feministas.

CCNESTALEIRO MAUÁ
COM NOVOS CONTRATOS
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O BNDS e a Petrobrás assinaram dia
21/11/85 contrato para a construção de 2
navios petroleiros de 55.000 TPB pelo Es-
taleiro Mauá da Companhia Comércio e
Navegação. O valor total dos navios é de
800 bilhões de cruzeiros. O prazo de cons-
trução é de 2 anos e meio, permitindo as-
sim, não só manter a atual força de traba-
lho do Estaleiro, mas também possibilitar
no 2? semestre do próximo ano um acres-
cimo.de cerca de 1.000 novos emprega-
dos. À cerimônia de assinatura de tão im-
portante contrato achavam-se presentes:
Dr. Marcelo Perrupato - Representante do
Ministério dos Transportes e Secretário

Geral do Ministério dos Transportes, Dr.
André Franco Montoro Filho. -Presidente
em exercício do BNDS, Dr. Hélio Marcos
Beltrão Penna - Presidente da Petrobrás,
Dr. José Augusto Amaral de Souza • Dire-
tor do APII do BNDS, Dr. Paulo Vieira Be-
lotti e Almirante Maximiano Eduardo da
Silva Fonseca - Diretores da Petrobrás, Al-
mirante Paulo De Bonoso Duarte Pinto -
Superintendente do Departamento de
Transportes da Petrobrás, Dr. Hélio Paulo
Ferraz - Presidente da Companhia Comer-
cio e Navegação, Dr. Manuel Ribeiro Gon-
çalves - Presidente do Estaleiro Mauá, en-
tre outras autoridades.

MMMMMMMÍMMi. Todos os dias
no Caderno B.

Grande do Sul é responsável por 90% da
produção nacional. Em muitos stands, os
vinhos estarão expostos ao lado das expli-
cações sobre todo o processo de fabrica-
ção da bebida.

Os vários tipos de uvas também esta-
rão representados, juntamente com os
vinhos correspondentes. Os turistas, co-
mo de costume, chegam em grande nú-
mero à cidade c se divertem provando os
vinhos c assistindo ao concurso dc esma-
gamento de uvas com os pés.

A rainha e as princesas da Festa da
Uva foram recebidas no JORNAL DO
BRASIL pelo vice-presidente das empre-
sas coligadas do Sistema JB, JoãoTeodo-
ro Arthou, a quem convidaram para
participar das comemorações em Caxias
do Sul. Elas chegaram ao Rio na sexta-
feira c aproveitaram o fim dc semana
para conhecer a praia de Ipanema. Até
quarta-feira, quando seguem viagem para
São Paulo, pretendem conhecer um pou-
co da vida noturna carioca, vestidas com
trajes típicos.

MICRO SO
NO TAMANHO

HOTBIT controla o cardápio do mês,
conversa com outros micros por telefone,

ajuda seus filhos nos estudos, controla a
folha de pagamentos de sua empresa, entre

outras milhares de possibilidades.
E para obter o máximo que ele pode

dar, você tem acesso direto ao Núcleo de
Apoio ao Usuário: Tei.: (011) 211.9461.
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^COMPLETAMENTE
w DESCOMPLICADO
JPra falar com todo mundo, HOTBIT

Ifacilitou a informática. O teclado é
igualzinho ao da máquina de escrever: fala

)m português, com todos os acentos. Pra
llscomplicar ainda mais, ele tem as teclas Hot

Ifòcks. Você dá um simples toque e vê mais resultados
-^—^, .., ,.,,-, com menos operações. Passe num revendedor e leve o seu

RICO 
^^fflS|^Sfâ|^^' HOTBIT 

para o escritório ou para casa. Ele funciona pra tudo e pra todos.

EM CORES
E SONS
Jogar, fazer gráficos, desenhos, textos: tudo fica mais nítido
e colorido com HOTBIT. São 16 cores e sons incríveis ao
seu alcance. E uma extensa rede de assistência técnica para
acompanhar o HOTBIT onde ele for.

Finalmente o micro que funciona
pratodo mundo.

A informática ficou acessível a todos. HOTBIT é o primeiro computador que vai com você ao trabalho, aos estudos e ao lazer.
Ele é compatível com a tecnologia MSX, utilizada por milhões de pessoas no mundo inteiro. Graças a isso, ele abre as portas de

uma grande biblioteca de programas para todas as necessidades. Se elas crescerem, HOTBIT acompanha.
• Ele tem uma capacidade de expansão garantida, que vai mais longe com programas e sistemas operacionais em disco,

impressora, modem e outros periféricos. Enfim: um micro para todos. E para sempre.

ff#TBIT
CPU Z-80A Memória- ROM 32 K BYTES (Basic), RAM 64 K BYTES (cxpansível alé 512 KB). Video: RAM 16 K BYTES, Saídas Vídeo Composto (PAL-M) c Audio para Monitor, RF para TV

Colorida e P&B. Texto 40 colunas x 24 linhas (tamanhos menores definíveis por SOFTWARE). Caracter de texto: Alfanumérico, Semigráíico. Especial e acentuação em português, pratico
256 x 192 pontos. 16cores. Interface para Cassete: 1.200/2.400 Bauds, Padrão FSK. Som: 8oitavase 3 canais (96 notas), interface para/mprcisoM: Paralela (compativelcentron.es). 73 reclas,

com bloco de comando do cursor independente e dez funções definíveis pelo usuário. SLOT: 2 a 8 (50 pinos) para cartuchos e expansões. .... , , ,, •
IOYSTICK 2 (9 pinos). Dimensões: 405 x 280 x 68 (mm). Peso: 3,2 kg. Alimentação: 120/220 V AC 60 Hz. acessórios: Cabo para TV, Cabo para Gravador, Chave antena. Manual do Usua-

rio, Manual de BASIC, Cassete 'Introdução ao HOTBIT'.
PERIf-f RICOS
Monitor. Televisão (Colorido ou P&B). Gravador/Data Recorder. Joystick. Impressora Paralela. Unidade de Disquete 5 1/4". Interface RS-232 (Comunicação). Unidade dc Disquete 3 1/2".

Disquete Seqüencial (QD)". Cartucho Software (ROM). Expansão de Slof*. Expansão de Memória (RAM)'. Memória Permanente". Leitora dc Código de Barras .Cartucho Audio-Visual 
_.

Mouse". Controle de Eletrodomésticos*. Expansão para 80 colunas'.
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Mod. BRM. 28-S-280 Litros-Porta reversível, totalmenteapro-
veitável. Gavetas especiais. Maior espaço interno e isolamento
térmico total. 1 ano de garantia.

À VISTA
1.835.280 3X 611760,TOTAL

835.280

^À™mpo^MdàTae 
umlumem não identificado, a vtuvad^Waldir prestou depoimento

GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX
FROSTFP.EE
Mod BRM. 42-0-420 Litros - O Frio seco. Elimina totalmen-
te o descongelamento periódico. Não forma crostas de gelo.
Refrigeração mais rápida. Porta reversível. 1 ano de garantia.

È. mm* fc- ^1 I

GELADEIRA BRASTEMP
Mod. BRM. 36-S-360 Litros-Porta reversível, totalmente apro-
veitável. Prateleiras deslizantes e reguláveis. I ano de garantia.

g}=ZZT, ESg -f».

Viúva de Waldir nada
emRaZòr sabia sobre a bancária
Quadrilha
rouba banco

GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX
Mod. BRM. 34-D - 340 Litros - Poda reversível, totalmente apro-
veitável. Freezer independente. Degelo automático. Pratelei-
ras deslizantes e reguláveis. 1 ano de garantia..

FREEZER BRASTEMP LUXO
Mod. BCM. 27- G - 270 Litros. Temperatura média
constante. Prateleiras com circuito de refrigeração. Grades
basculantes. Porta reversível e aproveitável c/chave de
segurança. Painel de controle. 1 ano de garantia
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SECADORA BRASTEMP LUXO
Mod. BSH.6I-E. Painel de controle automático. Seletor
de tempo e de temperatura. Filtro Grade especial para •

calçados. Seca8Kg. de roupa molhada. I arío de garantia.

NOVA LAVADORA AUTOMÁTICA LUXO
BRASTEMP
Mod. BLN.6I-S-Novo painel. Totalmente automática. Lava.
enxágua e centrifuga. Exclusivo superagitador. Filtro Magic
¦Mix e Molho progiamado I ano de garantia.

Dez homens fortemente ar-
mados — metralhadoras, re-
vólveres e pistolas — assalta-
ram a agencia Ramos do Banco
Nacional na Rua Pereira Lan-
dim 11, ontem, às 10h30min.
Com um esquema de fuga bem-
montado, os assaltantes usa-
ram quatro carros, fecharam a
frente do banco com um ônibus
e um caminhão da Comlurb e
utilizaram reféns para lhes ga-
rantir proteção. Houve troca
de tiros, um suspeito foi preso
e os assaltantes levaram Cr$ 30
milhões.

Quase 100 policiais do DIE,
Divisão de Roubos e Furtos de
Automóveis, Delegacias de Vi-
gilância Norte e Centro, DRF,
Delegacia de Homicídios, 20a
DP, além de PMs e um helicóp-
tero, foram mobilizados para
um cerco ao Morro do Timbau,
na Ilha do Governador, onde
foram presos Mário Dias Bizer-
ril, 23 anos — estava com as
chaves de um Monza utilizado
para o assalto — c Gilberto
Gomes da Silva, 21 anos, que
foi liberado em seguida.

TRAMA

O assalto ao Banco Nacional
na Rua Pereira Landim — o
segundo em poucos meses —
foi tramado por volta das 9h
num bar da Rua Mundaú, em
Parada de Lucas, por seis ho-
mens, segundo testemunhas.
Não fosse a ingenuidade do
Sargento Bonfim do 16" BPM,
que liberou um dos suspeitos, o
roubo poderia ter sido evitado.

Pela manhã a Divisão de
Roubos e Furtos de Automó-
veis recebeu um telefonema
anônimo, informando que na-
quela rua é comum o encontro
de marginais. Ali, carros rou-
bados são trocados para a prá-
tica de assaltos a banco. Imc-
diatamente uma equipe correu
para o local mas, o sargento
Bonfim, que chefiava a patru-
lha 52 0301, chegou primeiro,
abordou o motorista do táxi RJ
TJ-2481, que foi apontado co-
mo "amigo do bando", e o
liberou em seguida, mesmo
após ter ouvido dele que já
havia praticado assaltos e
cumprido pena.

No local foram encontrados
carros roubados na semana
passada e a polícia acredita que
a denúncia é procedente.

A viúva de Waldir Vieira, Maria Ângela
Santana Vieira, ao prestar depoimento ontem
ao delegado da 9" DP, Onofre Marques, quase
chorou, emocionada, quando afirmou que não
tinha conhecimento do relacionamento amo-
roso do marido com a bancária Suely Lota
Pessanha.

— Eu não sabia do caso e não conhecia
essa moça — disse.

Segundo o delegado, Maria Angela foi à
Delegacia apanhar os pertences de Waldir (um
par de tênis, meias, cueca, calça jeans, camisa
esporte, um chaveiro, um talão de cheques e
uma bolsa tipo capanga), lá chegando às 16h,
em companhia de dois homens que o delegado
não identificou. Os três chegaram no Monza
branco, placa NU 2915, sem nada declarar aos
repórteres. Um deles carregava um saco plásti-
co preto com os pertences de Waldir Vieira.

Surpresa
Disse o delegado Onofre Marques que,"de surpresa, Maria Angela e os dois homens

chegaram ao gabinete". Maria Angela, que
vestia calça comprida branca e um blusão
estampado de verde e rosa claro, foi então
convidada pelo delegado a prestar o depoi-
mento, para evitar voltar à delegacia em outro
dia. A viúva se prontificou e ao final do
encontro, o delegado admitiu que o depoimen-
to "de nada adiantará na apuração do caso".
Isso por que, como explicou, Maria Angela
nada sabia sobre o relacionamento do marido
com Suely.

A mulher c sócia na firma de promoções
do radialista, segundo o delegado, "fez as

melhores reterências ao marido" c contou que
no final da semana cm que ele foi encontrado
morto os dois viajariam para Teresópolis, para
inaugurar um apartamento que haviam com-
prado recentemente. No dia 12, disse Maria
Angela, como de costume, Waldir telefonou
várias vezes para ela. Nesse dia, porém, a
conversa foi sobre as compras que fariam para
a decoração do novo apartamento^ em Teresó-
polis. A última vez que Maria Angela falou
com o marido, por telefone, foi às 18h40min,
quando Waldir perguntou a ela se precisava de
alguma coisa e informou à mulher que iria ao
médico e, em seguida, iria para casa.

Explicou Maria Angela ao delegado que
seu marido costumava chegar em casa por
volta das 2()h. Após 24h, ela resolveu procurar
os amigos e colegas de trabalho de Waldir e
pedir que a ajudassem a localizá-lo. No dia
seguinte, ela soube do desaparecimento do
marido através do noticiário das emissoras de
rádio e, horas depois, soube da morte de
Waldir através de amigos. Ao afirmar que
nada sabia sobre Suely, Maria Angela, emo-
cionada, quase chorou, segundo o delegado
Onofre Marques, a quem a mulher de Waldir
não fez nenhuma indagação sobre o processo,
perguntando apenas como está o andamento
das investigações sobre a causa da morte do
marido.

Abraçada por um dos homens que a acom-
panhavam, Maria Angela saiu do gabinete do
delegado de cabeça baixa, tentando esconder-
se dos fotógrafos, até chegar à rua, onde
entrou no Monza branco, com as mãos no
rosto. O carro saiu em alta velocidade, em
direção à Rua Pedro Américo.

Conta foi pedida e cancelada
Wanda Maria Gonçalves Mendes, sub-

gerente do Hotel Ebony, informou ontem, na
9a Delegacia, no Catete, cm depoimento ao
delegado Onofre Marques, que o radialista
Waldir Gomes Vieira pediu a conta da suite às
20h30min, uma hora e meia depois de ter
entrado com a bancária Suely Cota Pessanha,
mas acrescentou que, minutos depois, Waldir
ligou novamente para a recepção, dizendo que
iria ficar mais um pouco na suíte e que
cancelasse a conta.

Para o delegado Onofre Marques, o depoi-
mento de Wanda foi importante porque a
informação permite aos legislas um levanta-
mento certo da hora em que o radialista e a
bancária morreram na suíte. O policial achou
estranho, entretanto, que Waldir tenha pedido
a conta e logo depois a tenha cancelado. A
subgerente, que trabalha na sala dos telefones,
disse ao delegado que o casal não pediu
nenhum serviço durante a permanência na
suíte 03. Outra que prestou depoimento na 9a
DP foi a supervisora Moema da Rocha Bion.
A funcionária contou ao delegado que, antes
da entrada de Waldir e Suely, ela arrumou a
suíte 03 e não sentiu nenhum cheiro de gás.

Moema disse que ela é responsável pela
supervisão de todas as suítes. Antes do radia-

lista e da bancária, a suíte 03 foi ocupada na
madrugada de segunda-feira, por outro casal,
que nada comentou sobre escapamento de gás.
Segundo ela, qualquer tipo de problema nos
quartos — arrumação de mesas, toalhas, len-
çóis e outros — ela fica sabendo pelo emprega-
do José Carlos Pinto de Azevedo. Acrescen-
tou, ainda, que soube do vazamento de gás
quando a perícia esteve no Hotel Ebony, mas
que não acreditava que o casal tenha morrido
por envenenamento de gás. Moema disse que
arrumou a suíte três minutos antes da entrada
do casal e que em nenhum momento sentiu o
cheiro de gás.

Acompanhado do delegado da 9a DP,
Onofre Marques e um perito, o diretor do
Instituto Carlos Éboli, Mauro Ricart voltou,
ontem pela manhã, ao Hotel Ebony, na Glória
para retirar a válvula central dos encanamen-
tos de gás do hotel. A peça será periciada para
constatar se estava ou não com defeito.

Segundo Mauro Ricart, os peritos devem
concluir os exames na peça até o final da
semana. O delegado Onofre Marques infor-
mou que, caso os técnicos não constatem
nenhum defeito, estará caracterizada que
ocorreu negligência no manuseio da peça.
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FOGÃO BRASTEMP MAISONINOX
Mod. BFN. 76X - 6 Bocas com estufa. Mesa de aço ino-
xidável. Tampa de vidro balanceada. Acendimento au-
tomático total. Termoseletor. 3 anos de garantia.
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FOGÃO BRASTEMP MAISON
Mod. BFN.51-P -4 Bocascom estufa Tampa de vidro ba-
lanceada. Acendimento automático no forno. 2 anos de
garantia.
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Saturnino quer reestruturar máquina administrativa
A primeira medida de Saturnino Braga

como Prefeito do Rio de Janeiro será a rees-
truturação da máquina administrativa do Mu-
nicípio. O Prefeito eleito admitiu ontem que
poderá criar novas Secretarias, além das que já
anunciou —Transportes, Urbanismo e Edifi-
cações e Agricultura e Abastecimento. Ele
recusou-se, no entanto, a revelar os nomes que
comporão seu Secretariado, admitindo apenas
que poderá manter alguns dos atuais titulares.

Em sua primeira entrevista, após rápidas
férias. Saturnino Braga deu ênfase à questão
do trânsito no Rio. prometeu acelerar o reca-
dastramento dos contribuintes do IPTU e
admitiu que está estudando a cobrança de ISS
aos bancos pelos serviços de recebimento de
luz, gás e telefone. Protestou também contra a
resolução do Banco Central que impediu os
bancos estatais de participarem da licitação
das cartas-patentes dos bancos Comind, Auxi-
liar e Maisonnave e defendeu a socialização do
sistema bancário.

Bronzeado, bem disposto e relembrando
com saudade sua "dieta de muqueca com
caipirinha" durante as férias, Saturnino Braga
concedeu longa entrevista no gabinete do
Secretário Estadual de Justiça, Vivaldo Barbo-
sa, a quem visitou após almoçar e passar toda a
tarde com o Prefeito Marcelo Alencar. Diplo-
maticamente, evitou assumir posições sobre a
sucessão estadual, considerando apenas que"é ótimo que a discussão já esteja aberta por
causa dos prazos de desincompatilização".
Segundo ele, "César Maia é um excelente
candidato, o Darcy Ribeiro é o nome princi-
pai, mas eu tenho simpatia por todos os
candidatos a candidatos do PDT".

O Prefeito eleito foi enfático ao assegurar
que não pretende fazer qualquer alteração no
planejamento para o Carnaval de 1986 e ao
admitir que 

"a trimestralidade salarial foi um
compromisso que eu assumi e vou cumprir".
Ressaltou, no entanto, que a medida não
poderá ser adotada imediatamente, "embora

ela náo implique grandes dificuldades".
Sobre a composição de seu futuro Secreta-

riado, Saturnino considerou leviandade adian-
tar nomes, "pois as decisões serão tomadas cm
conjunto com as bases partidárias". Conside-
rou tambem que há uma tendência para a
ampliação do número de secretarias, "porque
isso significa uma simplificação das gestões nos
diversos setores, desde que não haja uma
sobrecarga cm termos dc custos". Além de
descartar a hipótese dc o deputado federal
Clemir Ramos vir a ser titular de qualquer
secretaria, Saturnino admitiu que algumas po-
derão ser preenchidas por técnicos com rcspal-
do político.

O Prefeito eleito confirmou a criação da

Foto de Dilmar Cavalher
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Saturnino só não deu nomes
CMTC (Companhia Municipal de Transportes
Coletivos) mas lembrou que a proposta poderá
ser revista à luz da decisão que o Governo
estadual tomar com relação à encampação de
algumas empresas de ônibus. Considerou tam-
bém que a questão do trânsito merecerá preo-
cupação especial, dentro da ênfase que sua
administração dará ao planejamento urbano.

Na opinião dc Saturnino, ele receberá a
Prefeitura do Rio de Janeiro em melhores
condições do que ela foi passada ao Governo
Brizola, principalmente porque a administra-
ção municipal já passou por um grande traba-
lho de saneamento financeiro. Além de infor-
mar que pretende acelerar o recadastramento
dos contribuintes do IPTU, o Prefeito eleito
prometeu não majorar o imposto, mas apenas
reajustá-lo em função da inflação. Disse tam-
bém estar preparado para enfrentar uma longa
batalha no campo jurídico para cobrar ISS aos
bancos pelo recebimento de contas dc luz, gás
e telefone.

Além de considerar que o Banco Central
poderia ter exercido uma fiscalização mais
eficaz sobre os bancos Comind, Maisonave e
Auxiliar, Saturnino afirmou que a decisão pela
liquidação foi retardada por motivos políticos
e contribuiu para elevar o "rombo". Para ele,
a exclusão dos bancos estatais na licitação das
cartas-patentes desses bancos foi arbitrária.
Disse ainda que os empregados dos bancos em
liquidação deverão ter o mesmo tratamento
que foi dispensado aos do Banco Sul Brasi-
leiro.

PDT aponta fraude em Arraial
O PDT entregou ontem à Justiça Eleitoral

documentos produzidos pela Polícia Civil —
acionada pelo Secretário dc Justiça — que,
segundo o partido, comprovam que 277 eleito-
res conseguiram títulos de forma irregular ou
fraudulenta para votar na última eleição cm
Arraial do Cabo, onde foi batido pelo PMDB
por uma diferença de 34 votos.

Entre os casos que considera fraude, o
PDT anexou os documentos dc César Soares,
que conseguiu um título c votou, mesmo sendo
menor de 18 anos. O PDT alega, ainda, que as
investigações prosseguem no município e pede
a anulação de 11 urnas — o que mudaria o
resultado da eleição — , julgando mesmo que
há elementos para anular a eleição inteira.

Novo recurso
O novo recurso, com toda a documenta-

ção, foi protocolada ontem por um delegado
do PDT, advogado José Lcvcnthal, que, ao
mesmo tempo, apresentou um recurso especial
para não perder prazos legais. Por causa deste
segundo recurso, mesmo que perca no Tribu-
nal Regional Eleitoral, o partido náo perde o
prazo para recorrer ao Tribunal Superior Elei-
toral.

O recurso, tecnicamente um embargo de
declaração, visa reformar uma decisão do
TRE. que confirmou decisão do juiz de Cabo
Frio, Leomil Antunes Figueiredo. Este deferiu
os títulos que o PDT pretendia impugnar,
alegando que não tinham sido produzidas as
provas. Com a ajuda da polícia, o PDT
acredita que reuniu elementos para reabrir o
caso.

Além do menor, nascido em 11/12/67, que.

pelos documentos apresentados, votou na 35a.
Seção, o PDT encaminhou depoimentos de
eleitores, tomados por autoridades policiais,
assegurando que muitas pessoas, para conse-
guir uma transferencia de título, deram ende-
reço falso e não são conhecidas pelos morado-
res habituais da rua.

Com depoimentos c fotocópias de do-
cumentos, o PDT procura demonstrar ainda
que o PMDB colocou ônibus à disposição dos
eleitores, a partir do Rio c municípios como
Petropolis e Tcresópolis (a polícia ouviu os
motoristas); ou que alugou hotéis cm Arraial
do Cabo para hospedar eleitores, que saíram
sem pagar a conta (funcionários do hotel,
ouvidos, disseram que a conta seria paga por
Renato, que é o nome do candidato do
PMDB).

O recurso do PDT tem como relator o juiz
Humberto Dccnop, mas dificilmente irá a
julgamento esta semana. Consultado sobre a
questão, um juiz explicou que, mesmo que o
PDT consiga um julgamento favorável, com
anulação das 11 urnas, nada impede a procla-
mação do resultado c a diplomação do vence-
dor, que foi Renato Viana, do PMDB.

Ainda na hipótese de anulação, o TRE
deveria marcar uma eleição suplementar, no
prazo dc 15 a 30 dias após sua decisão. A
eleiçáo seria apenas naquelas seções, expurga-
dos os títulos considerados irregulares. A nova
apuração dessas urnas seria, então, adicionada
às demais c, se o resultado final for diferente,
o juiz proclamaria um novo vencedor, expe-
dindo novo diploma, com a cassação do ante-
rior.

ORLANDOLOGO
VIRA ATRAÇÃO

NA DISNEYWORLD
BRASIL/ORLANDO POR 550 DÓLARES* EM 3 VEZES SEM JUROS.JH m\

Adicional pam passageiros do Porto Alegra
e Florianópolis US» 100.00

Depois do tremendo sucesso de 26 vôos já
realizados, Orlandólogo tornou-se famoso

na Disneyworld. Só ele conhece cada canto,
cada brinquedo e cada personagem do

Mundo de Walt Disney. Quem procura o
Orlandólogo, aproveita o máximo

e se diverte muito mais.
Mas a fama do Orlandólogo não pára por ai.
Além de ser o melhor guia da Disneyworld,

ele apresenta um verdadeiro show de
excursões, com 5 consagrados
programas terrestres para todo

os Estados Unidos, México
e cruzeiro marítimo para as BAHAMAS.

Garanta já o seu ingresso.
Esta viagem vai ser espetacular.
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*13e27set/85 • 06 e 26 dez/85

11 o 2S out/RS 05.15 e 25 jan/8603 e 22 nov/85 04,14 e 24 fov/86
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Rio: Av. Gal. San Martin, 360 - tel.: (0211 2394144

SSo Paulo: R. Xavier do Toledo 121 - 6° andar
tais.: (0111 34-4771 • 34 0193 - Tlx: (0111 31964
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Sarney lembra Intentona e abre CIEP
Homenagem às vítimas da Intentona

Comunista, inauguração dc mais um Brizolão,
almoço no Museu de Arte Moderna e visita à
Casa de Rui Barbosa são os itens da agencia
do Presidente José Sarney no Rio, hoje e
amanhã.

Hoje, o Presidente vai participar de um
almoço em homenagem a Niomar Moniz
Sodré Bittencourt, fundadora e presidente de
honra do MAM. Depois, parte para Nova
Aurora, bairro de Belfort Roxo, para inaugu-
rar o primeiro CIEP da região de Nova
Iguaçu. Na Casa de Rui Barbosa, visitará a
exposição comemorativa dos 80 anos de Afon-
so Arinos.

Homenagem
O Presidente Sarney chega à Base Aérea

do Galeão às 12h5min e ao Museu de Arte
Moderna às 12h35min. Depois de cumprimen-
tar a comissão de recepção e a homenageada,
subirá a rampa do Museu e participará de um
coquetel, antes do almoço.

O vereador Sérgio Cabral entregará a
medalha Pedro Ernesto a Niomar Moniz So-
dré, que também vai receber um diploma de
cidadã benemérita do Estado do Rio do
jornalista José Gomes Talarico. O Presidente
da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, fará uma
saudação à homenageada, que agradecerá, no
final da solenidade.

A viagem do MAM a Belfort Roxo será
feita de helicóptero pelo Presidente Sarney. A
inauguração do CIEP Gustavo Capanema, em
Nova Aurora, está prevista para as 15h. A
visita à exposição Afonso Arinos a partir das
18h30min, na Casa de Rui Barbosa, é o último
item da agenda de hoje do Presidente, que
ficará hospedado no Hotel Glória.

A cerimônia em homenagem às vítimas
da Intentona Comunista, na Praia Vermelha,
começará às lOh, quando o Presidente Sarney
chegará acompanhado pelo Governador Leo-
nel Brizola. Será imediatamente executado o
Hino Nacional, enquanto a Bateria de Arti-

lharia executará uma salva de 21 tiros. Sarney
passará em revista a guarda de honra, acom-
panhado pelo Comandante do I Exército,
General Heraldo Tavares Alves, e depois se
dirigirá ao palanque oficial.

Para homenagear os mortos, ó Presiden-
te aporá uma coroa de flores no mausoléu e
depois cumprimentará os familiares das víti-
mas. No momento em que for feita a chamada
nominal dos 31 mortos, uma esquadrilha da
FAB sobrevoará o local da solenidade. De-
pois da encomendação solene dos corpos, a
Bateria de Artilharia vai executar a salva
fúnebre de 13 tiros, ao mesmo tempo em que
serão lançadas pétalas de rosas sobre o mau-
soléu. No fim- da homenagem, será lida a
ordem do dia dos ministros militares alusiva à
Intentona.

Após a solenidade, com término previsto
para as 10h30min, a comitiva presidencial se
deslocará para a Base Aérea do Galeão. O
embarque para Brasília está previsto para as
llh40min.
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GRANDE VARIEDADE DE CARTUCHOS
SISTEMA ATARI

a partir de 41.500
»™ 699.000

12x122.325 = 1.467.900
Entrada ZcR£>

DISMAC 121 PVM
ESCRITÓRIO - VISOR E FITA
12 Dígitos - % - K - Memória.
Tecla de duplo zero - inversão de sinais - etc.

À VISTA 1.089.000
1? pagamento só em 86
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DISMAC MINI CARD MC 129
8 Dígitos - % - Memória constante.
Bateria com carga para 2000 hs.

DISMAC HF 100 FINANCEIRA
10 Digitos, Memória, Cálculo de valor futuro,
Bônus, Juros simples e compostos.
Raiz quadrada, Logaritimo, Potência.

À VISTA 95.500
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DISMAC LC 10 S SOLAR
8 Dígitos - % - Memória.
Funciona com energia da luz.

443.000
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x 78.400 = 940.800 |L&/
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A VISTA 134.000

DISMAC HF 90 PROGRAMÁVEL
10 Dígitos, Memória de programação.' 
Níveis de parênteses, Funções:
Trigonométricas, Logaritimicas,
Estatísticas, etc.

12
565.000

x 98.875 = 1.186.500
A VISTA
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DISMAC FLEX-CALC SOLAR
Dobrável - 8 Dígitos - % - V - Memória.
Funciona com energia da luz Belíssimo estojo
de couro.

AVISTA 163.000

DISMAC 112 PV
ESCRITÓRIO-VISOR E FITA
12 Dígitos - K - % - IC - GPM.
Memória - pilha e corrente.

DISMAC HF45 CIENTÍFICA
45 Funções, Matemáticas, Trigonométricas
e Logaritimicas.

DISMAC LC 99 MUSICAL
8 Dígitos - % - Memória.
Cada tecla é uma nota musical.

A VISTA 913.000 A VISTA 204.000 A VISTA 152.000
CALCULADORAS DISMAC

DELAS ATENDERAme= - TEMOS 33 MODELOS.
A SUA NECESSIDADE
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Violência Infindável
MAI.S 

uma operação de seqüestro termina de
forma sangrenta, com a recaptura, no

aeroporto de Malta, do Boeing das Linhas
Aéreas Egípcias desviado da rota Atenas—
Cairo. O assalto do avião por comandos muita-
res egípcios custou a vida de 60 pessoas, quase
todas" vitimadas no momento da irrupção dos
comandos.

A arremetida Final está recebendo elogios
quase unânimes: e o Departamento de Estado
norte-americano enviou "calorosas congratula-
ções" ao Egito e Malta, enquanto á OLP conde-
nava o seqüestro. O que se ficou sabendo dos
seqüestradores — quase todos mortos — apenas
confirma o fato de que o Oriente Médio abriga
hoje uma fantástica quantidade de terroristas em
estado de desespero, capazes de qualquer insani-
dade para uma suposta defesa das causas que
defendem.

Essas milícias do terror só podem ser en-
frentadas com energia inalterável. Ao lado dis-
so. entretanto, seria preciso aperfeiçoar cada vez
mais os métodos de combate — e não achar que
existem soluções óbvias ou "naturais" para cada
caso. Nota-se, por exemplo, uma contradição
entre o incondicional apoio norte-americano ao
assalto de agora e a atitude dos Estados Unidos
quanto foi seqüestrado, em junho, um outro
Boeing (da TWA) no aeroporto de Beirute —
aparelho, tripulação e passageiros norte-
americanos.

Naquele dramático seqüestro, que durou 16
dias, os Estados Unidos esgotaram todos os
recursos de que dispunham para preservar a vida
dos 153 passageiros norte-americanos, dos quais
apenas um acabou sacrificado. O seqüestro com-
plicou-se porque, três dias depois de dominado o
aparelho, os reféns norte-americanos foram
transferidos para locais desconhecidos de Beiru-
te, com a evidente complacência (e logo cm
seguida com a participação ativa) do próprio
Ministro da Justiça do Líbano, líder da milícia
Amai. Isto ampliou enormemente o âmbito da
negociação, que cm suas etapas finais envolveu a
participação quase decisiva do Governo da .Síria.

Em nenhum momento os EUA reconhece-
ram que estavam negociando — ou que exerce-
riam qualquer pressão sobre Israel para que

libertasse os prisioneiros xiitas reclamados pelos
terroristas. O Governo americano afirmou, em
vez disso, a sua posição tradicional: a de que não
há negociação possível com o terror. E assim se
manteve oficialmente até o fim — e o desfecho
favorável.

O que transpareceu naquela ocasião, entre-
tanto, foi o máximo cuidado com que o proble-
ma foi tratado — clc forma a não sacrificar vidas
inutilmente. No caso do assalto de agora — ou
no assalto ao Palácio da Justiça de Bogotá —,
tem-se a impressão de algo muito menos bem
conduzido. Segundo o depoimento de um dos
passageiros do Boeing egípcio, os comandos
irromperam a bordo atirando cm todas as dire-
ções — prejudicados pela fumaça que logo se
espalhou pelo avião com a explosão de granadas.
Mortes e ferimentos podem ter sido causados
nos passageiros pela própria força que se propu-
nha libertá-los.

Num assunto como este, cada caso é um
caso; c o piloto do avião, um dos sobreviventes,
sublinhou a condição desvairada dos terroristas,
que já tinham provocado sete mortes. Opera-
ções de "salvamento", entretanto, exigem uma
competência invisível em episódios como o de
agora. Segundo um expert israelense, nessas
circunstâncias costuma haver a distância de um
fio de cabelo entre um sucesso e um desastre; o
que desaconselha de todo a mera impulsividade.

O que é necessário é o aperfeiçoamento
cada vez maior das técnicas antiterroristas —
para enfrentar o terror sempre mais organizado
ou mais violento. Não se pode esperar por
grandes acontecimentos — como a solução defi-
nitiva das questões do Oriente Médio ou uma
colaboração total entre as superpotências na
prevenção a fatos como estes. Atiibas essas
hipóteses são razoavelmente remotas; mas é
concretíssima a presença de terroristas audacio-
sos agindo sobretudo a partir de suas bases no
Oriente Médio.

Esta continua a ser a região mais violenta do
mundo, vítima de ódios ancestrais. Não se pode
eliminar a violência por algum passe de mágica;
mas pode-se tomar as precauções necessárias
para conter um pouco o seu alcance.

Ciência Inexata
O 

desenvolvimento tecnológico do Brasil pre-
cisa ser repensado com urgência, para evi-

tar que se cometam aqui equívocos já abandona-
dos em outros países, onde a politização excessi-
va c sonhos de crescimento autárquico geraram
mais frustrações que resultados práticos.

Muitos são os erros acumulados nessa área,
mas um deles deve ser identificado desde logo:
trata-se do tom em que o debate mergulhou.
Não se pode discutir ciência e tecnologia sem
recorrer a um desses slogans herdados dos anos
de autoritarismo pela patrulha ideológica —
Brasil, ame-o ou deixe-o. Isto é, concorde-se
com todos os radicalismos que foram alicerçando
a estratégia de desenvolvimento científico c
tecnológico do país até agora, ou cale-se.

É evidente, considerando-se o avanço indus-
trial já conseguido pelo país. que necessitamos
estimular nossos próprios centros de pesquisa, e
criar dentro das nossas fronteiras as bases de
apoio para a indústria civil c militar voltadas
para o mercado interno e externo. Isso, contudo,
não significa que o fechamento das fronteiras e o
tratamento da ciência c da tecnologia como
domínios para crescimento autárquico seja a
melhor escolha.

Falsas ilusões foram espalhadas para susten-
tar a tese da inviabilidade da cooperação inter-
nacional e do compartilhamento de recursos.
Seria conveniente observar como foram adota-
dos modelos diferentes em vários países e quais
os seus resultados. A França, por exemplo, que
enfatizou o lado político da epiestão, relegando a
um plano secundário os seus efeitos econômicos
e de mercado, ficou muito atrás do Japão, que
seeuiu um caminho diferente.

Países em desenvolvimento que ignorem a
evolução vertiginosa e a literal subversão dos
custos na indústria eletrônica e em áreas mais
novas condenam-se ao obsoletismo rápido c à
reduçáo do seu poder de competir no exterior.
Pode-se responsabilizar o freio, nas associações e
joint-ventures, por muitos dos prejuízos que o
país começa a acumular.

É preciso também reconhecer que o que
fizemos até agora é pouco, e que os recursos
mobilizados ficam muito aquém do necessário
para atender à demanda reprimida em Universi-
dades, centros de pesquisa e escolas. Não se
pode ignorar que o desenvolvimento científico e
tecnológico passa pelas escolas do primeiro e do
segundo graus, c que professores despreparados
são as primeiras barreiras ao desenvolvimento
de talentos. Enorme, na verdade, é a dose de
hipocrisia quando se procura induzir a sociedade
a acreditar que entramos cm plena era da
informática, mas condenamos os professores à
ignorância do que seja uma simples calculadora
eletrônica ou um micro, que conhecerão apenas
pelo que deles ouvem falar.

É preciso, na verdade, verificar se não
estamos montando um sistema elitista de desen-
volvimento científico e tecnológico, na medida
cm que autarquizamos o modelo c fechamos as
portas à cooperação internacional apenas para a
manutenção de um capricho ou uma plataforma
capaz de render bons dividendos' político-
ideológicos. Este náo será, certamente, o cami-
nho para levar ao futuro, mas a uma ciência, no
mínimo, inexata.

Parque Ocioso
PERDIDO 

no engarrafamento das comissões
técnicas da Câmara Federal, um projeto

moralizador e antiestatizante parece ter conquis-
tado a simpatia do Planalto. O que nele se
propõe é a desativação das gráficas do serviço
público, direto e indireto. Ressalvam-se, natu-
ralmentc, a Casa da Moeda, a Imprensa Nacio-
nal e as que se destinam à confecção de papéis
reservados ou relacionados à segurança do país.
O Presidente estaria disposto a apoiar a incia-
tiva.

Inumeráveis hoje, as gráficos de reparti-
ções, empresas públicas, fundações e autarquias
floresceram por uma única necessidade: a de
satisfazer o apetite incontrolável da burocracia.
São enclaves do empreguismo e não poucas,

como se apurou ultimamente, focos ativos de
corrupção. Agrava o quadro o fato de sustenta-
rem uma concorrência ilegal e ruinosa com o
setor privado. Só cm Brasília já foram à falência
38 gráficas particulares, impossibilitadas de com-
petir com serviços que não levam em conta
custos de produção.

Superdimcnsionado e sem função, o imenso
parque gráfico federal — excetuando-se os casos
ressalvados — é apenas um sorvedouro de
recursos da nação. Desativá-lo será desobrigar o
país de cobrir o seu déficit, eliminar uma fonte
de disperdício c devolver à iniciativa privada a
plenitude do meraco numa área em que se
destaca pela eficiência e a racionalidade.

Tópicos
Salubridade

Em suas primeiras etapas, o pro-
gresso material traz consigo inconve-
nientes difíceis de contornar. Todos os
povos hoje industrializados sabem o
preço que pagaram por isso. em termos
«à? desequilíbrio ambiental e descòhfor-
to para o homem. O próprio desenvol-
vimento. porém, cria os meios para
sanar os danos que provoca.

É incompreensível, portanto, que o
aspecto de uma comunidade dedicada ii
mineração seja hoje o mesmo de cin-
qüenta ou cem anos atrás. Não há
porque a população de uma cidade
como ltabira. no ceniro da região lerrí-
fera de Minas Gerais, continue conde-
nada a respirar um ar mais carregado de

poeira do que o normalmente tolerado.
A Vale do Rio Doce. que explora

as jazidas da área. c uma grande e
moderna empresa, cujas diversificadas
atividades em geral desènvolvem-se
dentro de padrões aceitáveis de trata-
mento ecológico. Em favor da sua pró-
pria imagem, é de esperar dela que
adote medidas administrativas e téçrii-
cas destinadas a restaurar a salubridade
da vida em ltabira.

Discriminação
A desigualdade na conservação da

Via Dutra fez com que a rodovia que
uniu o Rio e São Paulo — as duas
maiores cidades brasileiras — se trans-
formasse em duas. E tanta a diferença

'''^j^V^' ^v*-v_ -.<.-'¦' 
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Cartas

que o trecho relativo ao Estado do Rio
pode ser considerado uma estrada, com
características negativas exclusivas, e o
percurso no Estado de Sâo Paulo outra,
pela qualidade que se mantém.

No entanto, a via Dutra c uma
rodovia construída no Governo Dutra
(seu nome foi em homenagem ao Presi-
dente), duplicada no Governo Castello
Branco e mantida pelo DNER. A res-
ponsabilidade pela sua conservação ca-
be. do lado fluminense, ao 7" Distrito
Rodoviário Federal, e do lado paulista
ao 8" Distrito. Se a estrada é a mesma e
os recursos têm a mesma origem, a
diferença de tratamento é um dos mui-
tos sinais que identificam a discrimina-
çáo federal contra o Estado do Rio.
Mais uma.

Dignidade
Tendo votado na 106" Seção tia 23*

Zona Eleitoral, deixei minha caderneta
de poupança, com cerla importância em
dinheiro, na sala de votação. Só dei por
faltei cerca das 17h, e quando me dirigi â
Escola Municipal Escultor Lcfio Veloso.
na Rua Dr. José Tomás, 10(10, Pavuná, pi
encontrei fechada, claro, pois passava da
hora.

Fill à 23" Zona, e me mandaram
voltar à escola, no dia 19; terça-feira.
Para minha alegria, nesta data. voltando
à escola, entregou-me a diretora a cader-
neta de poupança com o dinheiro intatol
Gestos como este dignificam os que ma-
miscarain meus documentos, merecendo
registro especial, muna época de tantos
deslizes. Aeydalir dos Santos Alves — Rio
de Janeiro.

Trabalho perigoso
Fico realmente preocupado e impres-

sionado com o modo pelo qual os garis
são transportados nos caminhões de lixo
da Comlurb. Ve-se aí, claramente, o
desrespeito â pessoa; o descaso que as
autoridades lem para com esse servidor
que passa a maior parte de sua vida junio
ao Jixo, manuseando-o, respirando-o.
Além de ser um trabalho tremendamente
insalubre; como sabemos, o gari corre
diariamente o risco de ser atirado à rua a
qualquer momento, por qualquer deseui-
do, caso se solte daquela fétida caçamba
que lhe parece tlar segurança.

Quero deixar aqui registrado um ape-
Io às autoridades competentes e uma
sugestão daquele que no dia-a-dia, ao
caminho para o trabalho, observa peque-
ninas coisas na rua que facilmente pode-
riam ser reparadas e, interessante, nin-
guém as vê ou se as vêem não se interes-
sam para consertá-las. Trata-se de criar
um espaço entre a boléia e a caçamba tle
lixo para acomodar os garis durante o
trajeto. Isto poderá ser projetado para
quando, por exemplo, for renovada a
frota de veículos. Além da segurança
para os servidores, há o transporte con-
digno; o próprio ar respirado por eles
será logicamente mais puro pois nào
estarão mais atrás ou alé mesmo dentro
da caçamba como se vé sempre, respiran-
do aquele ar poluído. Não é nenhuma
novidade, gente. Basta observar os cami-
nhões da CEG ou Cedae que, se náo me
engano, tém esse espaço para o transpor-
te de seu pessoal. Vamos melhorar um
pouco a vida daqueles que nos sáo úteis.
Náo custa nada tentar. Washington Peres
dos Santos — Rio de Janeiro.

Antecipação
(...) Há muitos anos e até o mês de

selembro próximo passado o JORNAL
DO BRASIL chegava às bancas de Brasi-
lia somente por volta de meio-dia, sendo
que, algumas vezes, só era distribuído na
parle da larde. Tal falo. além de cerla-
mente prejudicar as vendas tio JU nesta
cidade impedia que a população da Capi-
tal Federal tivesse acesso, pela manha, às
notícias veiculadas por um dos principais
jornais tio país.

A partir de outubro, surpreendente-
mente; o JB passa a ser distribuído entre
8h e 9h da manha, praticamente no
mesmo horário dos periódicos locais.
Através de um amigo que trabalha no
Aeroporto Internacional de Brasília fui
informado tle que esta antecipação deve-
se à agilização do transporte entre Rio de
Janeiro e Brasília. Como não havia vôos
comerciais das cias. aéreas durante a
madrugada, o jornal só podia ser trans-
portado nos primeiros vôos comerciais
matinais. Agora os jornais passaram a ser
transportados nos vôos noturnos dos Cor-
rcios. Cumpre-nie. portanto, elogiar a
direçáo do JORNAL DO BRASIL e os
Correios por unirem esforços no sentido
de beneficiar os leitores e a própria
população brasiliense. Victor de Menezes
Neddcrntcycr — Brasília.

Crueldade
Há poucos dias. ao passar pela Rua

do Rosário, quase em frente ao Mercado
das Flores, deparei-me com uma cena
lamentável e que, infelizmente, não c
rara de se ver no Rio de Janeiro: um casal
vendia abertamente, naquele local, coru-
jas. periquilos silvestres, jabutis e outros
animais cujas captura e comercialização
são proibidas em todo o território nacio-
nal por força da l.ei 5.197/67. Esta prevê
aos infratores penas que vão de trés
meses a um ano de prisão simples, ou
multa de um a lll salários mínimos ou,
ainda; ambos cumulativamente. Mas isso
nào era tudo: esse casal ainda os maltra-
tava de diversas formas, tais como chutes
e violentos puxões nos lios que os pren-
diarrí, gesto enquadrado na Lei de Con-
Iravenções Penais, que prescreve de lll a
31) dias de prisão simples para aqueles
que pratiquem crueldades contra os ani-
mais.

Imediatamente telefonei para o plan-
tão do IBDF (222-7517) o qual. segundo
as informações de que dispunha, atende-
ria a esse tipo de denúncia 24 horas por
dia. Entretanto, a despeito de ser ainda
I7li45min, ninguém atendeu.

Inconformado, dirigi-me a um PM
que se encontrava nas proximidades e
pedi providências, já que duas leis esta-
vam sentio escandalosamente violadas ali
perto e náo havia como acionar o órgào
que, a princípio, leria competência para
cuidar do assunto. Para meu espanto,
porém, o soldado me informou de que
nada poderia lazer — apesar de denions-
irar ler conhecimento da ilegalidade da-
quclc odioso comércio — e que; caso
viesse tomar alguma atitude* esla ainda
''ficaria mal" para ele!

tyfy

Como esla é a segunda vez que tal
seqüência de latos ocorre comigo, per-
gnnto então: para que serve a Policia em
nosso Estudo? Não seria, por acaso, para
prevenir e reprimir crimes e contravon-
ções penais de qualquer espécie, especial-
mente quando praticados cm uma via
pública das mais movimentadas, a luz. do
dia e diretamente denunciados a um de
seus membros?

Gostaria, pois, de obter uma imediata
definição das autoridades a respeito, já
que a depredação de nossos recursos
naturais é um mal tão grave quanto
outros que a Polícia julga que deva apu-
rar, e a legislação é clara a esse respeito.
Se náo, a lào alardeada repressão a uma
outra forma de contravenção, o jogo-de-
bicho (esta já quase que institucionaliza-
da no Rio de Janeiro), apelidada de
Operação Cumprimento do Devir, dará a
impressão de nào passar de uma mera
ação casuística, desferida agora pela con-
veniéncia de se apresentar serviço. E o
dever de estar sendo cumprido apenas
pela metade. André Ilha — Rio tle .In-
neiro.

se o caráter discriminatório do poder de
polícia, a violência desnecessária e des-
proporcional a qualquer do povo não
legitima tal poder, e como tal é combati-
da prioritariamente em todas as instru-
ções ministradas nesta Corporação. Astc-
rio Pereira dos Santos, Tenente-Coronel
PM, chefe da 5" Seção da PM — Rio de
Janeiro.

Desagravo
Em resposta à carta do Sr. Licínio F.

de Assis, publicada nessa Seção, no dia
1 fi/i 1/85, cabe-nos esclarecer que o caso
citado teve. por parte da professora, uma
atitude arbitrária, visto que a direção da
escola nào foi comunicada, como deveria
ser, do que havia acontecido, só o salien-
do devido ao hábito costumeiro que lem
a diretora de percorrer as dependências
da escola para orientai, apoiar e sanar
qualquer irregularidade.

Após detectar o problema, ou seja, o
falo de que os alunos jogavam bola
"tranqüilamente'' no corredor, a diretora
foi alé à sala da professora, a fim de
apurar os detalhes do acontecido e, numa
atitude correia, inerente à sua função de
educadora, advertiu severamente os alu-
nos e combinou com a professora de
chamar os responsáveis dos mesmos para
ciência do acontecido e. assim, juntos"escola e família" tomarem as devidas
providências. Nesse instante, a professo-
ra náo mostrou nenhuma discordância, e
os alunos foram reencaminhados à sala
de aula, pois, na verdade, o maior prêmio
seria deixá-los soltos pela escola.

Como sabemos, a escola é uma insti-
Itlição que lem como função primordial a
educação e cabe, principalmente, ao pro-
fessor em sala de aula lançar máo de
todos os métodos educacionais aprendi-
dos para tornar seus alunos elementos
ajustáveis a unia sociedade em mudança.
Causa-nos espanto que, sendo a referida
professora uma psicóloga e proprietária
de unia escola particular, desconheça a
diversificação dos comportamentos hu-
manos e as habilidades específicas para
minimizá-los.

Aliás, esses fatos indisciplinares são
muito comuns na sala desta professora,
devido ii inoperãneia da mesma, a qual
náo demonstra a menor vontade de aeer-
tar. pois chega sistematicamente atrasa-
da. lira regularmente as trés faltas do més
e, ainda, licença. E devido a atitude de
professoras como esla que a classe, se-
gundo afirmou o Sr. Licínio, está se
desmoralizando. Maria Helena de Busta-
mante Monteiro e mais 28 assinaturas —
Rio de Janeiro.

Ind'
Denúncia repelida

Esse jornal publicou, na edição do dia
15/11/85, matéria sob o título Eletricista
Denuncia que foi Torturado no 18" BPM,
na qual o Sr Moisés yileia Ezequenqui-
nho alega ter sofrido agressões físicas em
instalações do 18" BPM.

Oneremos esclarecer que tal fato não
ocorreu nas dependências do 18" BPM,
conforme anunciado, e o próprio denun-
eiante já reconheceu tal impossibilidade
pelas condições físicas da unidade e por
seu caráter comunitário. Ademais, seria
totalmente impraticável o desdobramen-
to da ocorrência, conforme relatado, no
interior do citado batalhão. O 18" BPM
caracteriza-se por desenvolver um traba-
lho marcadamente voltado para a comu-
nidade, através de atividades que inte-
gram a Polícia Militar e os moradores da
área sob a responsabilidade da OPM.
Nele verifica-se a existência do projeto
dos vigilantes comunitários, constituído
por cidadãos que, voluntariamente, auxi-
liam trabalhando no Centro de Opera-
ções da unidade e em outras seções.

E do conhecimento público, ainda, o
Cipoe — Centro Integrado de Policia-
mento Comunitário — instalado pelo 18"
BPM há quase três anos e que vem
atuando de forma ímpar na difícil missão
de orientar os menores carentes residen-
tes naquela área, em trabalho conjunto
Comunidade-PM. Há que se destacar o
Grupamento Mirim, composto por crian-
ças entre 8 e 14 anos. que recebem
instruções de moral e civismo, profilaxia
higiênica, independente de recreação, lu-
do desenvolvido no interior da unidade.

As pessoas que colaboram com o 18"
BPM tém livre circulação e acesso a todas
as instalações do mesmo, o que vem
reforçar a impossibilidade de desdobra-
mento da ocorrência dentro do referido
batalhão. E devemos considerar, ainda,
que lá não existe nem xadrez, que até
pouco tempo era comuni em unidades
policiais-militares.

Esclarecemos, outrossim, que o possi-
vel envolvimento de componentes desta
Corporação na citada ocorrência já eslá
sendo objeto de apuração, inclusive atra-
vés de contatos com o Sr Moisés, e a
solução será oportunamente divulgada à
opinião pública. Finalmente, em que pe-

agaçoes
Gostaria que o Sr. Governador expli-

casse o seguinte: I" — O erro de cálculo
do IPTU todos sabem que foi proposital,
espécie de empréstimo compulsório. Es-
tou esperando a devolução do mesmo há
cinco meses. Náo sei quando receberei e
sem juros e correção monetária.

2" — Todas as contas de prestação de
serviços como Light, Telerj e outras ven-
cem após o dia 30. A única que tem
vencimento entre os dias 20 e 30 é a
CEG, o que obriga a maioria dos usuá-
rios pagar com multa, pois os salários são
pagos no dia 30.

3" — No início do governo, com muita
propaganda, foi feita intervenção em vá-
rios órgãos de Estado para moralização.
Hoje. entretanto, a Riotur é um cabide
de empregos, onde sambistas, músicos e
até surfistas comparecem às vezes ao final
do expediente só para beber um cafezi-
nho. Sr. Governador, foi para isto que
votamos no Sr? Isto é socialismo more-
no? Aríete Costa Araújo — Rio de Ja-
neiro.

Descolamento de retina
Venho solicitar a publicação desta

carta de agradecimento à brilhante equi-
pe de cirurgia oftalmológica chefiada pe-
Io Dr. Fernando Dantas Coutinho. dou-
tores Israel Rosemberg. Ana Farinha e
Iracv Ferreira Leite que me operaram de
descolamento de retina. no Hospital da
Obra Portuguesa de Assistência.

Agradecimento este extensivo à alta
direçáo dessa prestigiosa instituição hos-
pitalar, pela excelente qualidade de aten-
dimcnlo a esta paciente, bem como ao
seu dedicado corpo de enfermagem e
demais auxiliares que me trataram de
forma lào carinhosa que não sei como me
expressar. Meu agradecimento, também,
de lodo o coração à equipe invisível da
FM da Rádio JORNAL DO BRASIL
que me acompanhou, com sua maravilho-
sa seleção de músicas, nestes dias atribu-
lados da minha vida. Flora Schlisinger —
Rio tle Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legf-
vel e endereço que permita confirmação

prévia.
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A vida merecida: Afonso Arinos r«i«
Josué Montello

AMANHÃ, 
27, chegará aos 80 anos, solidamcnte insta-

lado no seu outono glorioso, o meu querido amigo e
mestre Afonso Arinos de Melo Franco. Não é um ancião,
arrímado à sua bengala, debaixo de um boné dc lã que lhe
resguarda a cabeça branca. Nem vai sentir no flanco da
montanha, ofegante, depois de a ter escalado. Não. Louva-
do seja Deus, Afonso é, ainda, um formidável trabalhador
das letras, identificado com os anseios políticos de sua
pátria. Nunca foi tão viva e fulgarante a claridade de seu
espírito. O tribuno veemente, que sacudia a Nação com a
sua palavra de fogo, converteu-se no companheiro suave,
mais inclinado à comunhão que à discordância, sem deixar
dc ser fiel a si mesmo, na ordem das idéias e das convicções.

Antigamente o octogenário era realmente um velho.
Do alto de seus oitenta e poucos anos, um mestre espanhol,
Dom Pio Baroja, pôs no papel da escrita estas palavras
rabujentas: "Creio que não se faria mal se proibisse escrever
às pessoas de mais de 80 anos, porque o homem que chega a
essa idade, como eu, não diz mais que disparates".

O próprio Baroja, escrevendo nes-
sa faixa etária os sete volumes de suas
Memórias, desmentia a si mesmo, com o
seu exemplo magnífico. Porque foi ao
escrever essa obra que lhe saíram da
pena as páginas mais belas. Uma prova?
Aqui a tem, no início do vasto livro de
reminiscências: "Eu sou um homem que
saiu de casa pelo caminho, sem objetivo,
com a jaqueta ao ombro, ao amanhecer,
quando os gaios lançam ao ar seu cacare-
jo estridente como um grito de guerra, e
as calhandras levantam seu vôo sobre os
campos semeados. De dia e de noite,
com o sol de agosto e com o vento
gelado de dezembro, segui minha rota,
ao acaso, umas vezes assustado ante
perigos quiméricos; outras, sereno ante
realidades perigosas".

Nunca a prosa de Dom Pio foi tão
lumiosa, tão transparente, tão harmo-
niosa. Na juventude, quando começou a
construir a sua obra, Baroja não tinha a
claridade tranqüila dc seus oitenta anos.
Nessa fase. passou a olhar o mundo e a vida com uma
compreensão risonha e lírica, bem diverso do Dom Pio,
medico dc aldeia, que não hesitava em dizer a uma senhora,
que lhe perguntava sc podia ter alguma esperança, assim
que o escritor acabou de lhe examinar o marido:

— Isso depende da esperança que a senhora quer ter.
Afonso Arinos de Melo Franco é, hoje, um semeador

de esperanças, depois de ter sido, com a veemência da
juventude, um promotor político, a acusar os adversários no
calor escarlate dc uma coluna de fogo.

Em 23 de janeiro de 1958, quando ele foi eleito para a
Academia Brasileira, como sucessor de José Lins do Rego, já
eu ali estava, escandalizando os meus pares com as sobras da
minha juventude. Afonso, não. Chegou em plena glória. Não
pagou a poltrona com os livros futuros, como eu. Conquistou-
a com o ouro da lei dos livros já publicados. À vista.

Assim, somos companheiros há quase trés décadas, na
mesma casa, no mesmo plenário, na mesma mesa dc chá.
Dc início, vi Afonso entrar no plenário, da Academia, cm
passo vagaroso, como a sondar o terreno. Era ainda o galo
das rinhas políticas exibindo a ponta aguda dc seus espo-
rões. Depois, foi mudando.

Uma tarde, ali mesmo, o velho Carlos dc Laet.
conhecido polemista e professor de Afonso Arinos, manti-
vera-sc mudo. cofiando a ponta do cavanhaque, enquanto,
ao seu lado, Medeiros c Albuquerque o provocava, chaman-
do-o ao debate. Ao fim da provocação, perguntara o
Presidente a Laet se este não ia replicar.

E Laet. sereno:
— Não. Eu não brigo com vizinho.

Polemista político na tribuna da Câmara dos Depu-
tados e na tribuna do Senado da República, Afonso sc
despojou de sua adaga e de sua armadura na paz da
Academia. Somente uma vez assisti-lhe a uma provocação
política, na tribuna acadêmica. Foi por ocasião da sessão
solene comemorativa do centenário de Euclides da Cunha.

Eu era, por esse tempo, Secretário Geral da Academia,
e estava sentado, por isso mesmo, à esquerda do Presidente
da República, enquanto Austregésilo de Athayde, do outro
lado, como Presidente da Casa, se afligia com a demora de
Afonso a entrar no salão.

Feio, quase sem pescoço, o Presidente Castelo Branco,
compreensivo, bateu palmas quando Afonso entrou. Afon-
so caminhou devagar, apertando aqui a mão de um confra-
dc, dando um beijo ali adiante numa velha amiga, e
acercou-se da tribuna. Subiu, arrumou os papéis da.oração,
e começou a falar, olhando para o Presidente Castelo
Branco — sobre a feiúra de Euclides.

E o Presidente, para mim, em meio da carapuça:
Sabe o senhor o que minha mãe me dizia, quando

eu era pequeno? Não te importes de ser feio, Humberto.
Feiúra não é pecado.

Felizmente, logo a seguir, Afonso
deixou dc lado a feiúra de Euclides da
Cunha, para se deter, magistralmente,
na apreciação da obra e das singularida-
des do mestre de Os Sertões. Hoje, se
subisse à tribuna, em idênticas circuns-
tâncias, Afonso, sem descobrir formusu-
ra em Euclides, passaria ao largo de sua
feiúra — sabendo que não sc deve falar
em corda na casa do enforcado.

O tempo adoçou-lhe a veemência,
avivou-lhe a ternura de companheiro, e
o que daí resultou foi a festa lírica e
afetuosa, que é, hoje, Afonso Arinos
discursando. Deu adeus à polêmica poli-
tica o grande polemista? Não. De modo
algum. Afonso continua vigoroso e ágil,
como na fase de seus quarenta anos,
sempre que desempenha uma missão
política — exatamente como agora,
quando prepara o anteprojeto de uma
nova Constituição para o país, a convite
do Presidente José Sarney.

Não foi fácil a transição do homem político, que havia
terminado o seu mandato de Senador, para o puro homem
de letras, que retomava a pena com que, aos vinte anos,
abrira o seu caminho dc poeta, crítico, ensaísta e historia-
dor. A política, no Brasil, por uma tradição que vem do
Império, é também uma atividade de sabor e sentido
literário. E Joaquim Nabuco, dividido entre a tribuna
parlamentar c a tribuna da Academia, é bem o modelo
supremo, que nos chegou até a República.

Um dia, à mesa do chá, na Academia, perguntei a
Afonso Arinos que livro, na literatura francesa, ele gostaria
de ter escrito. A resposta veio rápida:

As Memórias de Chateaubriand.
Nada mais adequado. Porque Afonso, homem deste

tempo, é também homem dc todos os tempos, na curiosida-
de intelectual, e homem do bom tempo romântico, na
afinidade dc certos valores sociais c políticos que o Século
XIX trouxe no seu bojo, sobretudo com o entrelaçamento
das letras c a política. Chateaubriand, nesse tempo, é mais
do que uma grande figura, na ordem histórica — é um
paradigma.

Foi ele que falou cm exorbitância de idade a propósito
do tempo que já havia vivido. Não seria bem assim. Quem
dispunha da pena com que escreveu as derradeiras páginas
de Mémoires d'outre tombe não ultrapassou o limite da vida.
Antes soube conciliar, no grande papel dc seu outono, o
tempo e a existência, no recorte do personagem que sempre '
viveu por merecimento, e náo por antigüidade. Como o
nosso Afonso.

Transportes e economia (finan
J.C. de Macedo Soares Guimarães

NO 
que tange às ferrovias, novamente nos deparamos com

a falta dc recursos financeiros para levar adiante a tarefa
do soerguimento de nossas estradas de ferro. A sua decadência
começou com a sua estatização. Talvez com a volta ao sistema
de concessões privadas poder-se-ia pensar cm melhorar as
nossas ferrovias. É a única saída.

i Não foi assim que construímos todo ou quase todo nosso
sistema ferroviário?

Agora lemos que a Cacmi pretende acabar a Ferrovia do
Aço. mediante compensações feitas. Ótima idéia. A exploração
de Vitória-Minas pela Cia Vale do Rio Doce é um outro
exemplo de boa administração de uma ferrovia por empresa
outra, que não a Rede Ferroviária.

Estabelecidos os custos de construção, poderíamos, atra-
vés de tarifas, pagar o investimento realizado. Sc continuarmos
com o sistema atual, nunca teremos ferrovias. O procedimento
sugerido é idêntico ao das rodovias.

No caso da navegação, o que temos que acabar é com o
regime dc concessões (resquício colonial) e estabelecer um
capital mínimo para as empresas operarem seja em longo curso,
cabotagem ou fluvial. É preciso também acabar com a burocra-
cia da Sunamam que nada entende de comércio. Quanto aos
recursos para investimentos, já os temos. Trata-se dos Fundo
Portuário Nacional e Fundo de Marinha Mercante. Sugerimos
que estes dois Fundos sejam unificados com o título de Fundo

Hidroviário Nacional que, sob o comando do Ministério dos
Transportes, serviriam de grande elemento financiador do
melhoramento portuário e da navegação, seja cia fluvial, ou
marítima e, como conseqüência, da construção naval.

É importante entretanto que os portos estejam sob as
autoridades locais. A Portobrás, ou outro Departamento com
outro nome, poderá, a exemplo da Eletrobrás, servir do grande
elemento catalizador dos financiamentos para esta área, ou
então ser extinta.

Por tudo o que foi dito, os leitores podem aquilatar a
importância dos transportes na economia. Foi talvez este setor
dos mais negligenciados e abandonados cm todos os governos.
Houve evidentemente tentativas. Washington Luiz dizia que"governar é abrir estradas". Em compensação, Getúlio Vargas
em quase 15 anos de poder discricionário não pavimentou 1
(hum) metro de estradas. A gestão Andreazza no Ministério dos
Transportes foi uma gestão marcante em que se dobrou a
quilometragem de estradas asfaltadas e se procedeu à recupera-
ção de outros setores importantes como a Marinha Mercante.

Sobre o assunto, ninguém sintetiza melhor a situação
calamitosa do setor de transportes no Brasil que nosso mestre
Eugênio Gudin, no prefácio com que nos honrou para nosso
livro — Transportes no Brasil — Suas grandes metas. Diz
Gudin: "Em nenhum outro setor de seu desenvolvimento, com
a exceção da Educação, defronta-se o Brasil de nossos dias com
problemas do vulto e da importância dos transportes, cuja
ineficiência chega a constituir uma vergonha nacional".

J. C. de Macedo Soares Guimarães é jornalista e engenheiro

A BSOLUTAMENTE verda-
deira a nota do comentarista

Ricardo Noblat, ontem, neste
mesmo jornal, sobre a proibição
do filme de Godard, Jevous sa-
lue, Marie, pela CNBB, a igreja
progressista (eu conheço na pele
esse liberalismo que só protege o
próprio grupo). As informações
divulgadas por Noblat são exata-
mente as que recebi, de fonte
indiscutível. A CNBB mandou,
Sir Ney obedeceu sem titubear,
ou melhor, com a titubieza que
lhe é peculiar.

Não são só os militares que
mandam e desmandam em Sir
Ney. Qualquer grupo de pressão
ou poder (de "pianistas" a sul-

brasileiros, dos extrema-direita a
supostos extrema-esquerda, de
grupos familiares a donos de mi-
dia eletrônica e latifundiários an-
ti-reforma agrária) mostra a titu-
bieza, à Ia Louis XVI, do nosso
Presidente, cada vez dando mais
força à tese de Brizola — em
princípio, inteiramente furada —
convocando eleições presidên-
ciais para 1986. Ilhados no bun-
ker de Brasília, o Presidente e
seus menestréis continuam pen-
sando que podem ir levando o
Brasil. Ou agem imediatamente
ou a próxima eleição explode de
vez todos os quadros. Mas agir,
como? Quem nasce pra to be or
not to be nunca chega a ser.

Incentivos e castigos
para Jaruzelski

Jacek Kalabinski

POUCOS 
governos ocidentais parecem saber o que

fazer com as grandes mudanças ocorridas cm Varsó-
via este mês — mudanças muito endereçadas ao Ociden-
te e marcadas para coincidir com os preparativos para o
encontro dc Genebra.

A verdade é que, apesar de toda a boa vontade e
simpatia para com os poloneses, o Ocidente não tem
uma política coerente cm relação à Polônia — e a
liderança comunista do país tem explorado brilhante-
mente sua confusão.

Segundo o porta-voz oficial, o General Wojcicch
Jaruzelski renunciou ao cargo de Primeiro-Ministro e
assumiu o cargo de Presidente porque 

"as coisas volta-
ram ao normal" na Polônia. Um desconhecido professor
dc contabilidade, Zbigniew Messncr, foi nomeado chefe
do governo, mas o General Jaruzelski permanecerá
como chefe do Partido Comunista c do onipotente
Conselho dc Defesa Nacional.

O 2*m ^^\/^ fàk

Não está claro o que isto significa politicamente,
pois tanto o ex-Ministro de Relações Exteriores, Stefan
Olszowski, defensor da linha dura, como o major liberal
do Partido Comunista, Mieczylaw Rakowski, foram
demitidos durante o processo das mudanças.

Em um grande esforço para provar que tudo está
"normal", o Governo tambem anunciou que alguns
casos dc prisioneiros não criminosos serão revistos c que
eventualmente alguns serão libertados. Naturalmente,
também nisto o General Jaruzelski está representando
para os governos ocidentais: espera que eles respondam
levantando as sanções ou intensificando o comercio e a
ajuda a seu país. Mas a prometida revisão daqueles casos
está muito distante das duas quase-anistias de 1983 e de
1984 — que mesmo assim foram apenas uma questão de
meses antes de as prisões novamente ficarem cheias de
ativistas da oposição.

Realmente, apesar de todas as suas medidas de
relações públicas, a atitude do General Jaruzelski para
com o Ocidente é cm grande parte desafiadora. Quando
esteve em Nova Iorque em setembro, para a Assembléia

Geral das Nações Unidas, chegou aos Estados Unidos
vindo deliberadamente de Cuba. Seu discurso na ONU
evitou cautelosamente mencionar os Estados Unidos
pelo nome, mas, mesmo assim, ele conseguiu atacar
Washington sete vezes. E também acusou abertamente o
Governo Reagan cm suas entrevistas aos jornais e na
televisão. Não é de espantar que a viagem do General
tenha sido apresentada na Polônia como uma vitória de
proporções históricas.

Não só não houve reação do Ocidente como'
também o Governo Reagan suspendeu a interdição à
aterrissagem dos aviões da Aeroflot (empresa aérea
soviética) nos Estados Unidos. Parece que ninguém se
lembra de que a suspensão daquele direito foi a única
sanção imposta à URSS em 1981, em resposta à imposi-
çáo da lei marcial na Polônia.

Obviamente, o Departamento de Estado está con-
fuso. Frustrado pelo desafio do General e pelo fracasso
das medidas punitivas, simplesmente deixou a questão '
da Polônia em ponto morto. Trata-se dc um erro. O
Ocidente poderia ter uma influência consideravelmente
maior na Polônia se combinasse aquelas sanções — a
negação de, créditos e do status comercial de país mais,
favorecido — com alguns incentivos positivos para um í
melhor comportamento de Varsóvia.

A Polônia enfrenta graves problemas. Sua breve -
recuperação econômica acabou. A produção dc carvão ,
está estagnando e, depois dc quatro boas colheitas em
seguida, os poloneses dificilmente podem esperar um
quinto ano de bom tempo. Enquanto isto, Moscou
pressiona Varsóvia para obter fornecimento de mais
alimentos.

O que seria, nestas condições, combinar a cenoura
com o porrete? Primeiro, o Presidente Reagan deveria
ter incluído a questão da Polônia erri sua agenda para i
Genebra. Naturalmente Mikhail Gorbachev teria resisti-
do, mas o sinal teria ficado bem claro.

Segundo, o Governo norte-americano deveria criar '
um grupo de estudos para definir um pacote de ajuda
econômica em larga escala dc todos os países ocidentais ;
— ajuda que estaria condicionada a uma melhora da
situação dos direitos humanos no país e verdadeira
reforma econômica. 5

Terceiro, o intercâmbio cultural c científico deveria '
ser significativamente ampliado e artistas poloneses '
independentes e intelectuais incentivados a participar. '
Quarto, se a economia polonesa continuasse melhoran-
do, Washington deveria ir em frente com os planos para
encorajar a Polônia a entrar para o Fundo Monetário
Internacional. •

Finalmente, e talvez mais importante, a partir de '
agora o General em trajes civis deveria ser julgado por
seus atos, não por suas declaradas boas intenções. A '

punição deveria ser acompanhada pelos incentivos, mas
não se pode esperar que algo surta efeito a menos que o .
General cumpra o prometido.

Jacek Kalabinski, que foi presidente da Associação Polonesa de
Jornalistas, emigrou para os Eslados Unidos em 1983.

Villas-Bôas Corrêa

ESSAS 
eleições do dia 15 cujos resultados estão

sendo virados pelo avesso nas análises mais pro-
fundas dos cientistas empenhados em explicar o que
não anteviram, discuti-
dos nos bares e nas
praias até porque fome-
ecram temas realmente
excitantes como a revê-
lação da instigante per-
sonalidade de Maria
Luiza, nova prefeita de
Fortaleza, com muito
mais charme do que as
barbas do Lula — têm
uma característica que está sendo esquecida na fúria
com que está sendo consumida: elas duram pouco.

Conferidas as contas, foram programadas para
durar um ano, até 15 de novembro de 86, quando uma
nova eleição muito mais importante e ampla, para o
Congresso-Constituinte.e os governadores, sinalizará o
roteiro para a sucessão presidencial.

Há quem pretenda promover a eleição de prefeito
das capitais e dos municípios que recuperaram autono-
mia a preliminar da sucessão. Mas, aí estamos diante de
uma manobra de espertezas e urgências, manipulada
pelo frio calculismo do Governador Leonel Brizola e
pela ansiedade juvenil com que Lula e o seu PT se

i 

Coisas da política

A eleição dura um ano
atiram ao pote para se lambuzarem com o mel da
popularidade.

Brizola quer mesmo eleição em 86 para Presidente
da República, na simultaneidade com a eleição da
Constituinte. Lula e o PT não esticam o estilingue da
ambição até lá e só se preocupam é com a campanha,
com a oportunidade de engatar a mobilização das ruas
pelas diretas-já nos sucessos significativos, embora
esparsos, que a legenda andou colhendo pelo país e que
escondem os fracassos repetidos em outras praças
hostis.

Assim, uma eleição que deve ser interpretada
como referencial para os cálculos de 86, impondo
muitas e graves retificações, soando como uma sirene
de advertência para a empáfia do PMDB, chamuscam
do projetos de lideranças e dourando pretensões que
pareciam mais modestas, de repente passou a ser
pesada e medida como uma pré-definição da batalha
sem data fixada para a sucessão do Presidente José
Sarney.

É evidente que estamos cavalgando um exagero.
Não é que a eleição não seja importante. É sim, e
muito. Mas não decisiva.

O exame sereno dos dados que ela despejou sobre
um país sedento de votos livres sugere que as urnas
podaram os galhos do orgulho exibicionista do PMDB
que se pavoneava em exigências de quem ganhou na
véspera, abanou os sonhos do PT e do PDT e sacudiu o
PFL para a realidade do seu tamanho. O que, afinal,
representou como que uma equiparação pelo meio.
Nem mais o PMDB sozinho, lá no alto do pedestal de

maior partido do Ocidente, nem o resto cá embaixo,
previamente desclassificado, marginalizado no páreo
do poder. As vantagens evidentes do PMDB subsistem.
Mas, como assinala o Dr Ulysses Guimarães, o PMDB
constatou que não pode correr escoteiro porque neces-
sita de um parceiro para dividir críticas e cobranças.

A eleição distribuiu advertências às dúzias. Cada
um que cate no ar a sua carapuça e a enterre até as
orelhas.

Quem parece que ouviu a voz do voto é o
Presidente José Sarney. De todos os envolvidos no
balaio de êxitos e tombos, o Presidente é o mais
conseqüente e, até aqui, ò mais ágil na reformulação de
esquemas para o ajustamento ao desafio reiterado mas
com outros componentes.

É verdade que entre falar c fazer vai uma distância
que pode ser apenas o tempo para deflagrar a ação ou o
intervalo que desmancha projetos e esvazia intenções.
Sarney está de mangas arregaçadas, mexendo em três
frentes que se entrosam na montagem do projeto do
Governo. Cobra dos órgãos oficiais especializados, do
Ministro da Administração, Aluizio Alves, principal-
mente, os planos para a agilização e simplificação da
máquina burocrática.

Ao mesmo tempo, antecipa o anúncio da disposi-
ção de reformar amplamente o Ministério até feverei-
ro, isto é, até o primeiro prazo para a desincompatibili-
zação dos ministros que detêm mandato parlamentar.

Com a burocracia simplificada até o possível
modesto e com um ministério recortado ao seu feitio,

Sarney vai tentar jogar o Governo na frente da corrida,
para ganhar com a sua popularidade dos adversários
ostensivos, Brizola e Lula, acumpliciados para comer
dois anos do seu mandato.

A retificação de táticas é, portanto, a conseqüèn-
cia mais vísivel da sacudidela eleitoral. E que também
passa pelo PMDB, com o Dr Ulysses prometendo uma
maior solidariedade do partido ao Governo, na busca
da identificação comum com o compromisso das mu-
danças.

Sem querer agourar ninguém, não deixará de ser
curioso acompanhar o desempenho administrativo da
ilustre prefeita do PT de Fortaleza. Maria Luiza vai
herdar um buraco sem fundo dc uma Prefeitura falida,
de mãos estendidas e botando funcionários pelo ladrão.
Vamos conferir a diferença entre as soluções conserva-
doras e os prometidos milagres do formulário petista.
Para comprovar se o final da novela acaba em crise ou
em desgaste.

Agora, que os dias vão afastando as eleições para
o ontem, que as emoções estão escorrendo para a
normalidade, já se pode contemplar vitórias, derrotas e
surpresas como incidentes de percurso, absorvíveis
pelo inexorável rodar do tempo. Até o Jânio Quadros
acabará enquadrado na rotina de uma Prefeitura pro-
blemática, cercada pela miséria da periferia paulista.

Em 86, ninguém mais se lembrará de 85. Essas
eleições duram um ano. Menos os 11 dias que já
escoaram baixando as águas do que parecia uma
enchente e não passou de uma chuvarada.



12 n Io caderno ? terça-feira, 26/11/85 Nacional JORNAL DO BRASIL

Perícia inocenta fazendas do
Pantanal na morte de peixes

r..

Miranda (MS) — A perícia dctcrmi-
nada pelo juiz Roque dc Meira, desta
cidade, comprovou que as fazendas Bo-
doquena c São Francisco não podem ser
responsabilizadas pela morte de 500 tone-
ladas dc peixes (99% dos quais eram
curimbatás), ocorrida em outubro no Rio
Miranda. O laudo dos peritos não chegou
a qualquer conclusão quanto à causa da
mortandade.

A perícia, quc tinha sido determina-
da cm função dc medida cautclar do
promotor Abel dc Oliveira, concluiu que
seriam necessários 30 mil litros de Tor-
don (o agrotóxico apontado pelo promo-
tor como responsável e encontrado cm
análises químicas feitas em Curitiba) para
matar aquela quantidade de peixe. Os
peritos acusaram de negligencia e imperí-
cia o Instituto dc Preservação e Controle
Ambiental do Estado, que tem 35 ho-
mens para fiscalizar todo o Pantal Mato-
Grosscnse.

Asfixia
O químico Joáo Ruocco, da Compa-

nhia de Tecnologia dc Saneamento Am-
biental (Cctcse), de Sáo Paulo, um dos
peritos designados pelo juiz cível dc Mi-
randa. Roque de Meira, para vistoriar as
fazendas, criticou a imprecisão dos
dados.

— Os laudos são conflitantes, não há
dados precisos do comportamento do rio
Miranda do dia do acidente, as amostras
não correspondem ás exigências mínimas
para se ter um resultado mais confiável,
embora saibamos quc as análises realiza-
das são absolutamente aceitáveis. Mas o
quc nos intriga é o registro dc taxas
mínimas de tóxicos nos peixes analisados,
a ausência de resíduos nas .águas coleta-
das c as alterações no fígado das espécies
vitimidas, o que náo quer dizer que foi
pesticida. Pode ate náo ter sido agrotóxi-
co. Não afastamos a hipótese de morte
por asfixia, em função do baixo nível do
rio, o tamanho do cardume c a quantida-
dc dc material orgânico quc poderia ter
sido depositado pelas enxurradas — afir-
ma Ruocco, 43 anos, descendente de
italianos e há 16 anos na Cetesb.

A "piracema"
Os peritos — participou tambem do

trabalho o agrônomo Dirceu Hugo Zim-
mer, da Embrapa dc Campo Grande e
presidente da Associação de Agrônomos
do Estado — chegaram a duas conclu-
soes: as fazendas São Francisco c Bodo-
quena, até prova em contrário, estão
isentas da responsabilidade pela mortan-
dade, comprovadas por vistorias de cam-

Miranda (MS) — Foto de Silvio Andrade
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Dourado de~3ücm 
"das 

águas de irrigação da fazenda
São Francisco é exibido ao juiz (C) e aos peritos

— Uma das dificuldades que tivemos
para concluir esta perícia foi a ausência
dc dados imprescindíveis, como o resulta-
do dc exames em peixes-testemunhos,

po, sobrevôos e interpretação de relato-
rios técnicos de uso de agrotóxicos cm
lavouras de arroz e cm pastagens; houve
imperícia e negligencia do Instituto dc
Preservação e Controle Ambiental do
Estado (Inamb), que não dispõe de re-
cursos humanos e de equipamentos nc-
cessários para desenvolver um trabalho
eficiente e permanente de vigilância nos
rios, especialmente de acompanhamento
sistemático de seus níveis dc oxigenação c
temperatura c dos cardumes, freqüentes
nesse período dc desova — o fenômeno
da piracema — que sc prolonga até
janeiro.

Os trabalhos dc investigação nas duas
fazendas, cm função da falta dc informa-
ções mais precisas c confiáveis, fizeram
com quc os peritos começassem do nada,
apenas com o laudo da Surchma, dc
Curitiba, que fez as análises dos peixes
mortos, c dois relatórios contraditórios
dc biólogos do Inamb. Tiveram de recor-
rer ao DNOS para saber se havia chovido
no período da mortandade c a vazão dos
rios Miranda c Aquidauana. Os relato-
rios do órgão responsável pela preserva-
çáo tinham pouco conteúdo. Citavam,
por exemplo, quc um pescador havia
reclamado dc dor dc barriga porque sc
alimentou dc peixes no dia do desastre,
mas não indicavam claramente se a mor-
tandade foi iniciada no local onde a
fazenda São Francisco faz a captação de
água para irrigar sua lavoura de arroz ou
quuis eram os níveis dos rios.

um levantamento junto às empresas de
pulverização, para saber quem jogou ve-
neno nas lavouras na época. Os relatórios
do Inamb apenas tentavam explicar a sua
carência dc equipamentos até para cole-
tar amostras de água c buscar uma cxpli-
cação para o caso, quando o mais impor-

, tante teria sido enviar espécies suficientes
de peixes c também o.s animais, como as
capivaras, quc, segundo citam, também
foram encontradas mortas no local —
reclama o agrônomo da Embrapa.

A opinião da perícia em relação às
fazendas não agradou ao promotor dc
justiça dc Miranda, Abel dc Oliveira, quc
pretende manter a açáo cautclar e busca-
rá novos subsídios para tentar apurar
quem matou os peixes.

A vistoria dc campo na fazenda Sáo
Francisco, onde existe uma lavoura dc
arroz irrigado cm 1 mil 3(H) hectares,
deixou os peritos certos de quc não saiu
dali o agrotóxico quc matou 5(K) toncla-
das dc peixes. A irrigação é feita através
dc bombeamento da água do Rio Mirim-
da para as comportas, porém essa água é
rcaproveitada c não volta ao rio. Os
proprietários, apressados em comprovar
a eficiência do sistema, pescaram alguns
dourados dc 30cm cm tarrafa para asse-
gurar o não comprometimento da água
depositada nos canais.

Agricultura
recupera-se
da estiagem

A ocorrência dc chuvas em
São Paulo e no Paraná neste
final dc semana permitiu a rc-
tomada do plantio em várias
regiões, mas há perdas irreme-
diáveis nas culturas dc café,
cana, laranja, feijão, milho, so-
ja e algodão, devido à seca quc
perdurou por sete meses.

A Secretaria dc Agricultura
dc São Paulo estimou cm 20%
a queda da produção rural, e
no Paraná o governador José
Richa anunciou a liberação dc
CrS 10 bilhões em favor da
criação de frentes de trabalho
para reativar 100 mil bóias-
frias.

Um dos assessores técnicos
da secretaria dc Agricultura
paulista, Francisco Graziano,
disse que, com a seca, as per-
das na cultura de café chegam a
60%; na de laranja, 15%, c, na
de feijão, 40%, além dc uma
redução de 20% na safra de
açúcar dc 1986. A única exce-
ção é a soja, quc pode ser
plantada mais tarde sem gran-
des prejuízos.

O abastecimento dc água foi
regularizado na capital paulista
com as chuvas do fim dc sema-
na, quc provocaram queda de
temperatura e, conseqüente-
mente, diminuição do pico dc
consumo que chegou a 46 mil
litros por segundo, nos dias
mais quentes. Segundo a Sa-
besp — Saneamento Básico dc
São Paulo, isso possibilitou cs-
tabilizar os níveis dos reserva-
tórios nas áreas mais altas. O
nível dc armazenamento da rc-
presa de Guarapiranga —
atualmente com 20% dc sua
capacidade — também foi
mantido; as chuvas, no entan-
to, náo foram suficiente para
resolver o problema do abaste-
cimento.

No Paraná, o governador,
afirmando quc o governo Fede-
rai, pela demora na liberação
dos recursos pedidos, demons-
tra não ter muita consciência
do problema da seca, cancelou
alguns programas para conse-
guir dinheiro. Além do decreto
liberando a verba, Richa deter-
minou a formação dc uma co-
missão dc presidentes de asso-
ciações de microrregiões para
definir, junto com a Casa Civil
e a secretaria de Finanças, a
aplicação dos Cr$ 10 bilhões.
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IMG1NE SE
FOSSE A SUA PERNA.

SAÜDE BRADESCO .
GARANTIRIA PARA V0CE
0 MELHOR HOSPITAL

O Saúde Brades-
co é como seguro de
automóvel, que você
faz e torce para não
precisar usar.

Como o seguro de
automóvel, que não pa-
ga simples regulagens
ou pequenas idas a ofi-
cina, o Saúde Bradesco
também não cobre
consultas médicas de
rotina ou pequenosexames.

Afinal, essas des-

pesas são facilmente
absorvidas pelo seu
orçamento.

Mas como o se-
guro do automóvel,
que garante o seu pa-
trimonio em caso ae
roubo ou acidente, o
Saúde Bradesco tam-
bém garante a você
tratamento de 1? cias-
se no tipo de eventua-
lidade que exige gran-
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de dispêndio financeiro.
E o caso de ci-

rurgias de grande
porte, enfartes, aci-
dentes, parto etc.

O Saúde Brades-
co é uma cobertura
para grandes riscos.

Você escolhe o
hospital de sua prefe-
rência e o Saúde Bra-
desço paga a conta
hospitalar.

Não apenas a
diária, mas tudo que
for gasto no hospital.

Você tambem es-
colhe o médico de sua
confiança e o Saúde
Bradesco paga até
50 vezes o número de
URS definido na tabe-
Ia MPAS-SSM-116/79,
e de acordo com os
limites do plano quevocê escolheu.

Você pode ser
reembolsado em pe-
quena parte, em gran-de parte e até, even-
tualmente, na totali-
dade dos custos
médicos.

Exemplo real aconte-
cido com segurado do Saúde
Bradesco

No exemplo cita-
do, o valor dos nono-
rários médicos queefetivamente iria eus-
tar para o seu bolso,
num evento semelhan-
te, depende do plano
âue 

você escolheu e
o que você combinar

com o seu médico
particular.Isto porque o Saúde
Bradesco não mantém
convênio com médicos,
clínicas ou hospitais.
A escolha é sempre sua.

O Saúde Brades-
co foi criado para se-
gurar as máquinas
mais importantes que
existem: você e as
pessoas da sua
família.

Nós queremos qüe Você
compre o seu seguro
saúde sabendo o
está comprando.

q,_ejir|gÉF
Válido para as apólices
vendidas a partir de 01/08/85.

PACIENTE: jtt.JHM

HOSPITAL: SAMARITANI) iBJl |*DAT.V. (3/09/85

NATUREZA DO EVENTO: OSTEOSSINTESE DE
COLODEFÉMUR

I DESPESA HOSPITALAR  Cil 31307.612
<paga integralmente pelo Saúde
Braoescoi

lVALOR DE HONORÁRIOS MÉDICOS A SER
REEMBOLSADO CONFORME LIMITE DO PLANO
ESCOLHIDO PELO SEGURADO:
•PLANOU  CrJ !346.tt)
•PLANO30  Crt 9.913800
•PLANOS)  Crt 13323.000

'jmm
IHADESCO
Tratamento de 1? classe

O S.A.S. é um serviço
dc informações qucfunciona 24 horas pordia, inclusive domin-
gos e feriados. É atra-

vés do S.A.S. que o hospital con-
firma as internações dos se-

§urados. 
Se você tem alguma

úvida sobre o Saúde Brades-
i, pergunte ao seu corretor ou
iefone para (011) 800-8108
(interurbanos) ou 255-8108

local São Paulo) sem
gastar nada, já que a li-"ção é paga pelo Saúde

adesco.
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CNBB acusa PM de matar
e seqüestrar no Maranhão

Brasília — Um contingente de 100
soldados da Polícia Militar do Maranhão,
comandado pessoalmente pelo Secretário
dc Segurança Pública, coronel João An-
tonio Silva Junior, segundo denúncia do
secretário geral da CNBB, D. Luciano
Mendes, invadiu a localidade de Pau
Santo, distrito dc Bacabal c, disparando a
esmo, matou o lavrador Manoel Montei-
ro de Souza, de 78 anos, que estava na
varanda dc sua casa.

Os policiais militares tinham seques-
Irado dois menores — Domingos José da
Cruz c Antônio José dc Carvalho— que
participavam, no sábado, de uma reunião
de lavradores na localidade de Aldeias, a
300 quilômetros dc São Luís. Após a
prisão dos menores, os policiais, segundo
D Luciano, invadiram casas, destruíram e
roubaram objetos, ameaçaram as famílias
e desacataram o bispo D. Bascasio Rit-

tler, rumando para Pau Santo, onde mor-
reu o lavrador. A denúncia dc D. Lucis-
no foi levada ao secretário-geral do Mi-
nisterio da Justiça, José Paulo Cavalcanti
Filho.

O secretário de Segurança do Mara-
nhão justificou a ação policial para dar
cumprimento a uma liminar em benefício
de Ananias Vieira Lins, quc se diz pro-
prietário de terras ocupadas há anos
pelos colonos. D Luciano argumenta que
a execução era ilegal, porque foi feita no
fim dc semana. Disse quc a violência só
não foi maior porque estava presente o
advogado da diocese, Sanders Macedo.

O secretário-geral da CNBB diz que
as terras são devolutas c que, através de
ação de usucapião, houve vendas e reven-
das até chegar às mãos de Ananias, quc
está "conseguindo causar uma grande
onda de violência."

Em 10 meses, 211 assassinatos
Brasília — De Io de janeiro a 31 de

outubro deste ano foram assassinadas 211
pessoas em conseqüência de conflitos dc terra.
O levantamento desses assassinatos no campo
consta dc um documento elaborado no minis-
tério dc Reforma e Desenvolvimento Agrário
c INCRA, que registra 198 ocorrências em
terras públicas e privadas c 13 envolvendo
terras indígenas. Em lista à parte, acham-se
relacionados ainda três casos dc suicídio c 59
mortes dc bóias-frias cm acidentes dc traba-
lho, aumentando o número de mortos resul-
tante de violência no meio rural, no decorrer
dos últimos 10 meses, para 273.

Do total dc assassinatos, o número dc
trabalhadores rurais alcança 71,1%, enquanto
o dc proprietários (fazendeiros) corresponde a
2,4% e o de capatazes e vigilantes'9%. O
mesmo estudo mostra quc o número de pisto-

leiros mortos eqüivale a 8,1%. Constata, ain-
da, que a maior incidência dc conflitos violcn-
tos registra-sc nas microrregiões do Xingu (32
mortes), Marabá (19 mortes), Araguaia pa-
racnsc (12 mortes) e Guajarina (nove mortes),
todas localizadas no estado do Pará, em áreas
de ocupação recente.

O documento registra quc grande número
dc mortes ocorreu tambem nas microrregiões
da mata úmida pernambucana, com 12 assassi-
natos, e na cacaucira, da Bahia, com 10 —
observando que 

"se trata dc regiões dc coloni-
zação antiga". Nesse ponto, a pesquisa refere-
sc às inúmeras denúncias de constituição dc
milícias privadas oriundas principalmente des-
tas regiões onde há incidência dc latifúndios
tradicionais. Mas sc refere também a uma
"farta documentação" sobre a ação dc grupos
armados, vinculados a grandes empresas agro-
pecuárias, que atuam em áreas de ocupação
recente.

Os dados estatísticos são apresentados dc
várias formas, inclusive discriminando o nú-
mero dc mortos pelas atividades que exerciam.
Assim, foram assassinados 119 lavradores,
dois presidentes de sindicatos dc trabalhadores
rurais, nove líderes sindicais, três garimpeiros,
11 índios, cinco fazendeiros, 16 peões dc
fazendas, três capatazes, 17 pistoleiros, três
advogados, dois agentes de pastoral, um pa-
dre, dois policiais e um comerciante, alem de
oito menores e nove pessoas sem indicação
específica. Nessa lista macabra estão incluídas
13 mulheres: duas freiras, nove lavradores,
uma advogada e uma sem indicação dc ativi-
dade.

Do total de mortos, 26 não foram identifi-
cados, embora com óbitos confirmados. O
documento explica que mais da metade destes
casos de não identificação ocorreu cm áreas dc
fronteiras agrícolas, mais exatamente no Su-
deste do Pará, em circunstância caracterizada
como chacina, ou ocorrência simultânea de
vários assassinatos cm quc a localização dos
cadáveres se deu bem após os atos criminosos,
dificultando as medidas usuais dc reconheci-
mento.

O documento constata que cm 1984, con-
forme relatórios do movimento sindical dos
trabalhadores rurais (Contag, Fctag's e sindi-
catos), dos sem-terra, entidades confessionais
(CNBB/CIMI, CPT) c associações voluntá-

rias, como a Campanha Nacional pela Refor-
ma Agrária (CNRA) e a Associação Brasileira
de Reforma Agrária (ABRA) foram registra-
dos cerca dc 10 óbitos por mês, enquanto entre
janeiro e outubro dc 1985 chega-se aproxima-
damente a 27 óbitos mensais. Mas, apesar de
verificar um acréscimo mensal significativo, de
170%, o documento considera que 80% dos
conflitos são pré-existentes, surgidos em anos
passados.

De janeiro a outubro desse ano, cm pelo
menos 33 das situações inventariadas verifi-
cam-sc casos de duplo homicídio ou de iiiúme-
ros assassinatos cometidos num mesmo tempo,
num único imóvel. Tais situações totalizam
110 mortes, ou seja, mais da metade do total
dos 211 mortos em 1985. Em Xinguara (PA),
por exemplo, foram assassinadas 26 pessoas
em quatro fazendas: Fortaleza, Agroccrcs.
Surubim e Surubiju (Paragominas).

Ainda no Pará, sete foram mortas na
fazenda Ubá, cm São João do Araguaia; cinco
na fazenda Princesa, no município dc Marabá
c duas na gleba Cidapar, cm Viseu. No
Maranhão, houve duas mortes na fazenda
Agroccrcs, cm Santa Helcna/Turiaçu; duas na
Faísa e duas na Capocma, cm Santa Luzia;
três na Comaia, cm Coroutá. Na Bahia, sete
assassinatos ocorreram na fazenda Sarampo,
em Canaviciras, e dois na Bonsucesso, cm
Parutinga.

Nesse caminho, o documento conclui quc"sc mata sempre mais de um homem por
família ou por grupo dc vizinhança". Observa,
também, quc estas chacinas visam a desòrgani-
zar redes dc solidariedade essenciais ao exerci-
cio das atividades produtivas. Relata quc os
assassinatos ocorrem quando os trabalhadores
rurais estão indo ou vindo dos roçados, através
de tocaias. Rcfcrc-se às mortes dc pistoleiros
como "quase sempre a posteriori", cm circuns-
tâncias públicas, resultado dc ações dc "resga-
te de honra."

Analisa a distribuição dos assassinatos por
mês c verifica quc entre julho e outubro
concentram-se mais da metade dos casos arro-
lados, enquanto quc cm fevereiro e março tais
conflitos não chegam a atingir sequer 10%
daquele total. A partir desse calendário, ob-
serva que o período crítico corresponde a uma
etapa do ciclo agrícola cm quc os trabalhado-
res rurais, justamente nas microrregiões que
apresentam maior incidência de conflitos, es-
tão começando a preparar os seus roçados.
Este período, que abrange 46,9% dos assassi-
natos, constitui um momento decisivo para as
unidades familiares de pequenos produtores e
coincide com as atividades de desmatamento
dos grandes projetos agropecuários — "cujos

imensos domínios permanecem, via dc regra,
legalmente indefinidos", ressalta o documen-
to.

E mais: chama a atenção quc nessa época
os mandatos de reintegração de posse se
multiplicaram, as ações dc despejo com solici-
tação de força policial se intensificaram e
quase todas foram executadas entre fins de
julho e meados de setembro — a despeito de
terem sido emitidos os mandatos e deferidos
pelo juiz cm abril ou maio.

Polícia impede bloqueio
Cuiabá — As 400 famílias dc posseiros

expulsas da Agropecuária Maracaju, de pro-
priedade do banco Safra, no município de
Nova Xavantina — a 640 quilômetros desta
capital, no extremo leste de Mato Grosso —,
tentaram interditar a ponte sobre o rio das
Mortes, que corta a cidade, mas foram impedi-
dos pela Polícia Militar.

Os posseiros, quc haviam comunicado a
decisão ao prefeito José Francisco Fernandes,
já tinham deslocado para a ponte um cami-
nhão c várias máquinas, com o que preten-
diam interromper o tráfego pela BR-158, que
liga Nova Xavantina e Barra do Garças a dez
municípios do vale do Araguaia.

— Estou apavorado, não sei o que fazer
— disse por telefone o prefeito José Frederico
Fernandes, destacando que na cidade o clima c
de tensão e grande preocupação. O prefeito já
avisou a Polícia Federal, cm Barra do Garças,
e o 58° Batalhão dc Infantaria Motorizada, cm
Aragarças, sobre a decisão dos posseiros e os
transtornos que a interdição da rodovia causa-
rá na região.

Segundo ele, há um clima propício à
violência e incidentes em função da forma
violenta com que a Polícia Miiitar, apoiada
pclos jagunços contratados pela Agropecuária
Maracaju, agiu quando começou a expulsar os
posseiros dc 3 mil hectares dc fazendas.

Na cidade dc Nova Xavantina, onde estão
acampados à beira do rio das Mortes, a
situação dos posseiros é precária e, segundo o
prefeito José Frederico Fernandes, há perigo
de doenças em função das fortes chuvas que
atingem os barracos de palha improvisados e
sem proteção. A alimentação e os remédios
quc estão sendo distribuídos no acampamento
são custeados pela prefeitura, que gasta diária-
mente CrS 5 milhões.

A partir de hoje, os garimpeiros que
trabalham no garimpo de Araes, a 18 quilôme-
tros da cidade, também sc juntarão aos possei-
ros para prestar solidariedade e ajudar a
garantir a realização do movimento. Duzentos
garimpeiros já estão na cidade dc Nova Xa-
vantina, mas a previsão é de que pelo menos
mil homens se juntem às 400 famílias de
posseiros.

Loteamento tira pescador
da vila de Canoa Quebrada

_*

Fortaleza — Um projeto de lotea-
mento das dunas da praia de Canoa
Quebrada, no município de Aracati, 170
quilômetros a Sudeste desta capital, está
provocando tensão e medo entre os nati-
vos da vila, que é considerada, pelo
Conselho Nacional de Turismo, como
área de interesse turístico, pelo que não
pode sofrer a ação da especulação imobi-
liaria.

Quem deseja lotear a praia de Canoa
Quebrada é o incorporador Pedro An-
drade, que apresentou à Prefeitura de
Aracati o projeto para a execução do que
denomina Projeto Ecológico Baía de São
Pedro. Já aprovado pela prefeitura, o

projeto prevê simplesmente a mudança
para outro local da vila onde há mais de
100 anos moram os pescadores da Canoa
— todos descendentes dos Esteves, pri-
meiros habitantes da área.

Hoje, o advogado Inocêncio Uchoa
entrará na Justiça com ação popular para
impedir quc o projeto de loteamento de
Canoa Quebrada seja aprovado. Ontem,
houve assembléia-geral da comunidade
de Canoa Quebrada e muitos dos mora-
dores choraram diante da ameaça que
existe de serem transferidos para outro
local que não o da praia em que moram
desde que nasceram.
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Título de
eleitor
vai acabar

Brasília — A proposta de
extinção do certificado de re-
scrvista c do título dc eleitor,
reduzindo a apenas dois os do-
cumentos tidos como obrigató-
rios para os brasileiros (carteira
de identidade e certidão de
nascimento) será encaminhada
hoje ao presidente José Sarney
pelo ministro da Desburocrati-
zaçâo, Paulo Lustosa.

A sugestão consta de um
.conjunto de medidas elaborado
por um grupo interministerial
organizado com o objetivo de
criar e executar o programa
Documentação para a Cidadã-
nia, e que tambem decidiu pro-
mover, a partir dc março, uma
campanha de Vacinação Cí-
viça.

O objetivo dn grupo é o dc
regularizar a situação dc cerca
de 50 milhões dc brasileiros

3ue 
náo tem um dos quatro

ocumentos obrigatórios, 20
milhões dos quais sem certidão
de nascimento, segundo dados
colhidos da LB, IBGE, EMFA
e Ministério do Trabalho.

O relator dos trabalhos,
Marco Antônio Veroncse, as-
sessor do ministro da Dcsburo-
cratização, explica que 

"tanto
o título de eleitor como o certi-
ficado de reservista são do-
cumentos desnecessários", po-
dendo ser substituídos pelo
controle dos órgãos responsa-
veis — a Justiça Eleitoral e o
Estado-Maior das Forças Ar-
madas.

O grupo também propõe
que os documentos obrigató-
nos sejam fornecidos gratuita-
mente pelo governo. 

"Não faz
sentido cobrar do cidadão a
emissáo de um documento que
ele é obrigado a ter", explica
Veroncse, acrescentando que
essa campanha de Vacinação
Cívica já seria arcada pelo go-
verno federal, com o auxílio
dos Estados e Municípios. Os
gastos iniciais dessa campanha,
que será realizada três ou qua-
tro vezes por ano, até 1988, são
estimados em CrS 250 bilhões.

Outra sugestão do grupo de
trabalho é a criação de um
novo padrão para a carteira de
identidade que, além de tam-
bém ser fornecida gratuitamen-
te pelo governo, poderá abran-
ger números dc uma série de
outros documentos, como o
CIC, certidão de casamento,
ou carteira de saúde. Outro
documento que poderá sofrer
alterações é a carteira de traba-
lho que, segundo Veroncse,
dura,atualmente apenas 1 anos
e três meses, com o preenchi-
mento das folhas destinadas à
alteração de salário, em caso
de trimestralidade, gratifica-
ção, reposição ou outro tipo de
bonificação salarial.

Foto de Raimundo Valentim
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Arclier prometeu mais dinheiro para pesquisa científica em 1986

Ciência e tecnologia não
têm muito público no país

Um público pequeno e ausência de muitos,
dos debatedores previamente convidados mar-
caram ontem o primeiro dia do debate nacio-
nal sobre ciência e tecnologia, promovido
simultaneamente em 11 capitais pelo Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia com o objetivo de
colher subsídios para o primeiro plano de
desenvolvimento científico e tecnológico da
Nova República.

Na reunião do Rio, aberta pela manhã
pelo Ministro Renato Archer, os participantes
mostraram-se impacientes com a lentidão na
liberação da verba de CrS 900 bilhões aprova-
da em regime dc urgência pelo Presidente José
Sarney, em junho, c que até agora não foi toda
distribuída. O Ministro lamentou a demora,
"causada 

pela crise econômico-financeira", e
anunciou que, em 1986, o orçamento de seu
ministério deverá ser de CrS 5 trilhões, com
um aumento real dc 30%.

Críticas
A discussão sobre a falta de verba chegou

a lotar o auditório do Centro dc Tecnologia do
Fundão na parte da manhã, mas os debates da
tarde — sobre Ciência, Tecnologia e o Futuro
da Sociedade e sobre Requisitos Humanos e
Materiais para o Desenvolvimento Científico
— arrebanharam pouco público. ,

Nas demais capitais, o panorama foi seme-
lhante. Em Salvador, só compareceram à
Universidade Federal da Bahia representantes
da comunidade acadêmica. Os cientistas não
pouparam críticas ao Ministro Renato Archer,
acusado de "promover o debate para obter o
aval e apoio político da comunidade científica
aos projetos do Ministério", como assinalou o
professor Fernando Carvalho, do Departa-
mento de Medicina da UFBA. O professor
Ubirajara Rebouças, da Faculdade de Ciên-
cias Humanas, classificou o texto distribuído
aos debatedores, feito pelo Ministério, de
"ambíguo", por deixar transparecer "ao mes-
mo tempo uma visão estatizante junto com um
discurso liberal", e afirmou que o documento
"superestima o papel do Estado e subestima o

papel da comunidade científica como mobili-
zadora da sociedade civil".

Em Recife, o debate juntou cerca dc 80
pessoas dc Pernambuco, Paraíba e Alagoas,
que defenderam a necessidade dc pressionar o
Governo federal para que haja uma regionali-
zação da política nacional dc ciência e tccnolo-
gia, para que as regiões menos desenvolvidas
possam crescer, tendo a tecnologia como indu-
tora do processo.

Em Porto Alegre, um público pequeno,
mas com um nível de participação considerado
bom, externou sua principal preocupação: que
o país reduza a dependência tecnológica exter-
na, investindo forte no apoio à pesquisa.
Paranaenses e catarinenses, reunidos em Curi-
tiba, reivindicaram incentivos à pesquisa nas
áreas de informática, biotecnologia e novos
materiais; a garantia dc recursos para as uni-
versidades nos orçamentos estaduais e a defi-
nição de setores prioritários para a pesquisa.

Na Universidade Federal dc Minas Gerais,
os cerca de 70 participantes do debate defen-
deram uma tecnologia autônoma c voltada
para a solução dos problemas da população,
como habitação, alimentação e educação; a
preservação ambiental; e o atendimento às
necessidades regionais.

Na reunião de São Paulo, o presidente da
SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência), afirmou que o Brasil precisa ter
500 cientistas para cada 1 milhão de habitan-
tes, "sem o que não adianta pensar em desen-
volvimento tecnológico" O país tem hoje 160
cientista por milhão dc habitantes, enquanto
nos países desenvolvidos a relação é de 3 mil
por milhão.

Os debates nas 11 capitais terminam hoje,
com a elaboração de relatórios que serão
discutidos cm Brasília nos dias 11 e 12 de
dezembro, para redação de um documento
final a ser entregue ao Ministério da Ciência e
Tecnologia.

Leia editorial Ciência Inexata
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Este 

símbolo identi-
fica as companhias
abertas.

São empresas
que democratizaram o seu
capital.

Porque buscam novos
acionistas junto ao público
investidor e têm suas ações
negociadas nas bolsas de
valores ou no mercado de
balcão.

Sozinhas, elas investi-
ram 41 trilhões de cruzei-
ros num só ano('), em moe-
da de hoje, na moderniza-
ção e expansão de suas
atividades, mediante a
aquisição de máquinas,
equipamentos e instalações

que se incorporaram ao seu
capital fixo, o que dá a média
de CrS 112 bilhões por dia.

Com isso, aumentaram
a sua produção e geraram
novos empregos.

Este valor representa
15% de tudo o que foi in-
vestido no País sob esta
forma.

É um resultado alta-
mente expressivo, conside-
rando que existem menos
de 1.000 empresas abertas
em todo o Brasil.

Isso tudo foi feito sem
endividamento, pela obten-
ção de recursos para invés-
timentos por intermédio do
mercado de ações.

Investimentos que são
sempre destinados a au-
mentar a capacidade de
produção das empresas.

E quanto maior a pro-
dução, maior o mercado
de trabalho.

E mais forte a nossa
economia.
C)
(Fonte: Pesquisa do IBMEC - Instituto
Brasileiro do Mercado de Capitais -
dados de 198$
Realizada por iniciativa da ABRASCA
¦ Associação Brasileira das Compa-
tíbias Abertas.)

CODIMEC
Comitê de Divulgação

de Mercado de Capitais
Este anúncio é um apoio do

Jornal do Brasil
à livre iniciativa e à capitalização

das empresas.

ABAMBCFt) Associação Brasileira dot
Analistas do Mmadei de (apitais
ABAMF.CSP ¦ Associação Brasileira dot
Analistas do Menado de Capitais

ABRASCA — Associação Brasileira das
Companhias Abertas
ADF.VAl -Assoeiaçàí» das F.mpmai
Distribuidoras de \btorrt

ANAAI Associação Sactonat dos Agentes
Autônomos de ImesttmenJo
AffBID • Assoctaçâo Nacional de Bancas
de Imesitmento

BOVFM'A - Bolsa de ihlores de Sáo Aiu/o
HW! ¦ Bolsa de Xtslorrs do Rio de Janeiro
CNBV • Comissão Nacional de Bolsas de \btom
C\'M • Comissão de Vaíom Mobiliários

Educar não
admitirá
ufanismos

Brasília — O governo vai
tentar reduzir os índices dc
analfabetismo dc maneira mais
racional c menos ufanista, para
não cometer os erros do passa-
do. Esta foi a tônica do pro-
nunciamento do presidente Jo-
sé Sarney durante a solenidade
em que assinou decreto extin-
guindo o Movimento Brasileiro
dc Alfabctização — Mobral —
c criando a Fundação Nacional
para Educação dc Jovens e
Adultos — Educar.

A Fundação será um órgão
de cooperação técnica c finan-
ceira e seus programas serão
executados pelos estados c Mu-
nicípios, que receberão os rc-
cursos hoje destinados ao Mo-
bral. A Educar herdará do Mo-
bral CrS 600 bilhões cm 1986 c
receberá uma suplcmcntação
do Ministério da Educação a
ser definida. Metade dc seu
orçamento sc destinará à re-
gião Nordeste.

A riova entidade está previs-
ta no programa Educação para
Todos, lançado pelo Ministro
Marco Maciel, lembrando que
a alfabctização faz parte da
preocupação social manifesta-
da pelo presidente da Rcpúbli-
ca cm seu discurso dc 22 de
julho.

— Educação para todos sig-
nifica oferecer a cada criança, a
cada jovem e a cada adulto
uma efetiva perspectiva dc en-
sino que permita desenvolver
suas potencialidades, com vis-
tas à plena realização pessoal— disse o ministro, reiterando
o objetivo de diminuir conside-
ravelmcntc o número de anal-
fabetos dc mais de 15 anos
estimados hoje em 20 milhões.

Mulheres decidem sair
em campanha para deter
a violência masculina

Brasília — A cidade mineira de Uberlândia foi escolhida
para o lançamento nacional, com um ato público, da Campanha
dc Combate à Violência Contra a Mulher, cm data ainda a ser
marcada, por proposta da deputada Ruth Escobar (PMDB-SP),
presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
durante o seminário Diga não à Violência, realizado no
auditório Tancredo Neves, do ministério da Justiça.

Os 150 participantes, na maioria mulheres, sensibilizadas
pelos relatos sobre a morte da vereadora Ismcne Mendes
(PMDB de Patrocínio, cidade próxima a Uberlândia) — que
suicidou-sc depois dc ter sido vítima de violência — aprovaram
a sugestão de Ruth.

Considerada vereadora combativa, Ismcne foi estuprada
por desconhecidos há cerca dc um mês, quando promovia uma
campanha contra mordomias na prefeitura dc sua cidade. O
laudo pericial concluiu que ela "se auto-estuprou, para chamar
a atenção dc um suposto amante". Transformada de vítima cm
ré pelos policiais encarregados dc encontrar os culpados e pela
própria opinião pública, Ismcne, que também era advogada do
Sindicato Rural dc Patrocínio, caiu em depressão e suicidou-sc.
Ruth Escobar propôs a realização do ato público "pára chamar
a atenção das autoridades, da imprensa e da população para o
caso, e assim os culpados não permanecerem impunes".

Ruth denunciou também a violência contra a mulher
dentro dos próprios partidos políticos, e citou um exemplo no
próprio Conselho: o Tribunal de Contas da União pretende
examinar as despesas das integrantes do conselho que estão
sendo pagas pelo ministério da Justiça e ela fomentou: "É a
primeira vez que o Tribunal pede contas a um órgão federal.
Será que teremos que morar debaixo da ponte?"

Ruth criticou ainda o veto do governador do Rio de
Janeiro, Leonel Brizola, ao projeto da deputada Lúcia Arruda,
que pretendia incorporar à legislação estadual o que o Código
Penal determina com relação ao aborto, c elogiou a vitória de
Maria Luiza Fontenele na eleição municipal de Fortaleza:"Queremos pelo menos o direito dc ser tão medíocres quanto os
homens foram durante séculos", afirmou Ruth.

Ela denunciou ainda o caso do filme Je vous salue, mane,
dc Jean Luc Godard, que vem sofrendo censura velada e por
isso não foi exibido no FestRio. "Nós, mulheres que participa-
mos do governo, não compactuamos com a mentira institucio-
nalizada", afirmou. Ruth pretende também impedir que o
governo, através da Embrafilme, financie filmes pornográficos.

A delegada Roscmary Corrêa, que chefia a delegacia dos
Direitos da Mulher de São Paulo, relatou os casos que tem
enfrentado e revelou que 80% dos estupros são incestuosos — e
isso nas classes média e alta. A platéia protestou.

Ha

Roqueiro se
diz viciado
em her oima

São Paulo — O cantor de
rock Arnaldo Augusto Nora
Antunes Filho, do grupo Titãs,
confessou-sc consumidor de
heroína ao juiz da 9a Vara
Criminal, Tércio José Negrato,
ao ser interrogado no processo
resultante de sua prisão em
flagrante, no último dia 12,
com 128 miligramas da droga.
Ele é acusado de ser traficante.

O juiz negou pela segunda
vez liberdade provisória para o
vocalista, que se apresentou
em juízo dc terno cinza amar-
rotado, gravata preta e sapatos
dc sola grossa, como aparece
nos shows. Ele desembarcou de
um camburão fechado e, ao
terminar o depoimento, abra-
çou-sc com o pai.

Antônio Carlos Liberalli Be-
lotto, o Tony Bellotto, acusado
de porte de heroína, também
foi ouvido em juízo, onde des-
disse o que afirmara na polícia,
acusando Arnaldo Augusto de
ter-lhe fornecido as 30 gramas
da droga com ele apreendida.

Bclotto contou ao juiz que
foi ameaçado e esbofetcado
por agentes do 4" distrito, o
que o fez ficar "assustado" °e
dizer que "na casa de Arnaldo
havia heroína". Agora, ele
afirma que ganhou a droga de
um admirador.

Arnaldo Antunes, ao con-
fessar ser consumidor de dro-
gas e não traficante, disse que
havia conseguido a heroína em
frente à boate Rose Bombom,
na rua Oscar Freire, região da
Avenida. Paulista.

Após o depoimento de Ar-
naldo e Belloto, o juiz Tércio
José Negrato negou, pela' se-
gunda vez, o pedido de liberda-
de provisória.

Uma copiadora

aue 
é realmente

iferente.
— >

J

Câmara, copiadora
calculadora e fac-símile
oficiais na Copa
Mundial de Futebol
de 1986.

Garantia de qualidade Canon, com perfeita
assistência técnica.
CANON DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
São Paulo - Rua Domingos de Moraes, 1576
Tei.: 549-5099
R. de Janeiro - Rua Pedro Américo, 117
Tei.: 265-6544
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QUATRO RODAS

§ conhecei
KADETT

o n©w© carr© da
QUATRO RODAS deste mês mostra oara
você um segredo revelado por completo: Kadett
— o novo carro da GM, numa reportagem com
fotos exclusivas.

Testes
Os 30 000 km do Santana: comportamento e
custos de manutenção do carro top da Volks.
Monza Turbo: um desempenho muito acima
do normal.
Del Rey GLX 86: o máximo de luxo e conforto.
Fiat Prêmio CS 86, com motor 1.5.

Carros americanos
Os novos lançamentos para 86.

Turismo/Lazer
Peru: uma aventura nos
Andes, pelo antigo
caminho inca.
Slot-car: o autorama \
mais apaixonante do'
mundo.

Serviço
Pneu furado: como evitar problemas na hora
da troca.
Seguro obrigatório: uma reportagem-
denúncia sobre esse ilustre desconhecido.
Peças descartáveis: porque esta inovação
torna a manutenção mais cara.

Automobilismo
Alain Prost: um tímido e agressivo campeáo
de Fórmula 1.
Um balanço do Campeonato Brasileiro de
Marcas, da Fórmula Ford e Stock Cars.

E ainda: a melhor e mais completa tabela de
<^^T\ preços de carros usados e o
: 
ls<n» \ SuPlement0 Moto ~~ Puase uma
Jkaros I revista a mais dentro de"-' 4 QUATRO RODAS.

«£

Aventura
Off-road: como vencer
os desafios de um
caminho sem asfalto.
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CARRO USADO
Todos os cuidados que
você precisa ter para

comprar um carro usado
sem erro e não cair em

arapucas.
ijjafa
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La Valetla, Malta — Foto da Reuterá

US$ 250 mil por Abbas
O Governo americano ofereceu

uma recompensa de 25(1 mil dólares por
informação que leve à captura dc Abu
Abbas, o palestino que presumivelmente
organizou o seqüestro do navio italiano
Achillc Lauro, durante o qual foi morto o
americano Leon Klinhoffer, aleijado.

Diálogo evita guerra
• O Poiltburo soviético, reunido on-

tem. declarou que a reunião dc cúpula
cm Genebra assinalou o começo dc um
diálogo entre as superpotências c desta-
cpfi que não havia diferenças entre Esla-
dos Unidos e URSS que conduzissem
inevitavelmente a uma guena. Lm Wa-
shington. o Presidente Reagan aceitou
onlem formalmente, no Jardim das Rosas
da Casa Branca, o tradicional peru dc
Natal, c hoje segue com Nancy para a
Califórnia, onde passará uma semana
descansando em sua propriedade nas
montanhas.

Execuções na rua
'' Uma força conjunta formada por

300 milicianos xiitas c drusos percorreu
enjjipcs e caminhões as ruas de Beirute,
para impor a ordem na capital libanesa.
castigada por quatro dias dc combate que
causaram a morte de 65 pessoas e feri-
mentos cm mais dc 30(1. Com ordem dc
atirar cm qualquer pessoa vista lutando
ou saqueando, os milicianos derrubaram
barricadas e executaram na rua "dois
desordeiros'*.

Os pilotos desertores
9 Dois pilotos da Torça Aérea Irania-

n.rdesviarani seu avião, militar, e pousa-
raHi no aeroporto militar de Dubai, nos
Eriiitados Árabes Unidos. Havia mais
três, pessoas a bordo. Dos cinco, dois
pediram permissão para viajar para rumo
desconhecido c os outros Ires "nada dis-
scram".

Direita ganha e não leva
'A Aliança Popular, direitista, ven-

cctl a eleição para o Parlamento Atilôno-
máVdti Galizia. com 41.2% dos votos.
mAS, náo tendo obtido maioria absoluta.
continuará fora do poder. O Partido
Siièialisla Galego, ramo regional do Par-
tido Socialista Operário Espanhol (de
Felipe González;), continuará no poder,
sem maioria, mesmo tendo obtido apenas
28,8% dos votos, com apoio da Coalizão
Galega, ccntrisla, que obteve 13,1% dos
votos. No Pafs Basco, na cidade de San
Scbastian. num atentado a um veículo
militar, foram mortos um soldado c um
cáfio da Marinha c ficaram feridos dois
oiftros militares.
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A volta da carta-bomba
Uma mulher, funcionária do Consu-

lado-Gcral do Irá, no bairro de Chelsea,
cm Londres, ficou ferida ao abrir uma
carta-bomba, que explodiu cm suas
mãos. A carta acabara dc ser entregue
pelo Serviço Postal Inglês. O ferimento
foi dc pouca monta. A Seolland Yard
começou a investigar.

Aeroflot no Brasil
O Brasil vai permitir pousos téeni-

cos aos aviões da Aeroflot. empresa so-
viética dc aviação, que fazem a linha
Moscou-Buenos Aires. Essa é uma das
boas novas que ó Ministro das Relações
Exteriores, Olavo Setúbal, pretende
apresentar aos soviéticos durante a sua
visita a Moscou, que começa na noite do
dia 8 de dezembro e se estende até a
manhã do dia II, quarta-feira. A abertu-
ra dos aeroportos brasileiros á Aeroflot
não vai, porem, incluir a permissão para
operação comercial no país. Mesmo as-
sim. pode ser considerada um gesto ami-
gável do governo brasileiro, que só con-
cedia permissão para passagem pelo cs-
paço aéreo nacional c pousos eventuais.
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Camponês na China
O PC chinês iniciou ampla campa-

nha dc reorganização partidária nas zo-
nas rurais do país. para reforçar sua
autoridade entre os 800 milhões dc cam-
poneses (aproximadamente 80% da po-
pulação da China), acabar com a corrup-
çáo entre seus dirigentes no campo c
reprimir a oposição dos ultra-
esquerdistas á reforma agrária. Da popu-

lação camponesa. 4(1 milhões são militar!-
tes do Partido.

Sindicato português— Os sindicatos protestaram vlolcn-
tamente cm Lisboa contra a decisão do
Governo social-dcmocrata dc aumentar
os preços dc gêneros alimentícios, servi-
ços e transporte (14%) c da gasolina
(5%)i no final da semana, dc surpresa.
Os sindicatos alegam que o Governo, que
está governando com minoria, prometera
melhorar o padrão dc vida e negociar
sempre com os trabalhadores.

Mulheres e prostituição
O Tribunal dc Roma absolveu a

equipe dc sete mulheres da Rede 2 da TV
italiana que alugou uma prostituta (a
francesa Véronique I.aeroix) c um apar-
tamento em Roma para lazer um filme-
verdade sobre as relações entre a prosli-
tuição e sua clientela. Elas estavam sendo
processadas por favorecimento da prosti-
tuição e. coisa mais grave, violação da
privacidade dos cidadãos (no caso, os
clientes da prostituta que estavam sendo
filmados sem saber). O filme foi aprecn-
dido na véspera dc ir para o ar, cm 1981.

Reconstrução
O Presidente da Colômbia, Bclisá-

rio Betancur, decretou emergência eco-
nômica c social c criou um fundo dc
reconstrução tios 15 municípios inunda-
dos pelo alüviâo provocado pela erupção
do vulcão Nevado dcl Ruiz. dia 13. Uma
verba inicial equivalente a 150'niilliões dc
dólares será Investida na região flagelada,
especialmente na construção dc casas
para os cerca de 70 mil desabrigados.

Briga nas primárias
Um morto a facadas c tres feridos a

tiros na República Dominicana. Esse foi
o resultado das brigas entre os simpati-
zantes tio senador Jacobo Majutla e do
Prefeito dc Sáo Domingos, .lose Francis-
co Pena Gomcz, durante a votação dos
niililantes de seu Partido Revolucionário
Dominicano, no Poder, A votação cra
para a escolha do candidato presidencial
do PRD á eleição dc 16 de maio.

Violência chilena
Cerca de 2(1 bombas explodiram no

Chile, incluindo um carro-bomba estacio-
nado perto dá Escola Militar dc Santiago,
no dia em que o General Augusto Pino-
ehct completava 70 anos. Pelo menos 12
pessoas ficaram feridas. Foram visados
especialmente prédios do serviço público
c bancos. Os ataques foram atribuídos à
Frente Patriótica Manuel Rodrigucz c ao
Movimento de Esquerda Revolucionária.
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MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LETTERA 82
Portátil c. õíTujo - Cano 24,3 cm tio linho rio uscrita • Três espaços
da entrelinhas - Marginacloios visíveis de fácil manejo ¦ Tira-linhas
prático • Haste automática do suporte do papel. Indicador de
fim de folha.

A VISTA
604.920 3X 201.640 TOTAL

604.920

CALCULADORA OLIVETTI 31 PD
PROFISSIONAL COMPACTA - VISOR E FITA
12 dígitos ¦ 3 memórias: 3 registros operativos, 2 registros
totalizadores, 1 registro de acúmulo - teclado numérico c/14 teclas
duplo e tripo zero • porcentagem - constante - potenclação -
arredondamento. 110 ou 220 V.

GRANDES DESCONTOS
PAHA

PAGAMENTO .;.
ANTECIPADO

PRAXIS 20
A PRIMEIRA PORTÁTIL ELETRÔNICA

1^ de escrita JJ
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TECLA CORRETORA
A Praxis 20 está provida de uma memória de linha que permite
a correção automática do caracteres, palavras ou frases, na linha
de escrita em curso.
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tiroteioO avião da Egyptair após a investida que causou explosões de grana

Egito e Malta justificam ataque
que matou 60 pessoas no Boeing
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Lu Valelta e Cairo — Foram 60 ds
mortos no seqüestro do Boeing 737 da
Egyptair desviado para a ilha de Malta no
sábado, a maioria cm conseqüência da
mais sangrenta operaçáo de resgate já
realizada num aeroporto. O Minislro da
Informação de Malta, Paul Mifsoud, dis-
se que 5K corpos — inclusive os de quatro
dos seqüestradores, oito crianças palcsli-
nas c um bebê de 16 meses — foram
retirados do aparelho, c que duas pessoas
mofrcràm num hospital local. Um quinto
seqüestrador, não identificado, está hos-
pilali/ado com 25 outros passageiros,
alguns em estado grave. Apenas 12 pes-
soas saíram ilesas da operação dc resgate,
ilavia W no Boeing.

O Primeiro-Ministro dc Malta. Car-
melo Mifsoud Bonnici. foi ao Parlamento
explicar que o Governo egípcio lhe asse-
guiara que 

"seria uma rápida operação
para libertar os passageiros". Informou
que da torre de controle do aeroporto ele
mesmo garantiu aos seqüestradores que
seriam tratados "com 

justiça c cpniprceh-
sáo", dada a simpatia clc Malta pela causa
árabe, se se eiitiegasscin. Mas os piratas
exigiam dialogar com um diplomata ára-
bc — que segundo fontes diplomáticas
seria o embaixador da Líbia — e se
recusavam a falar com repicsenlaiilcs da
OLP.

Ouando Bonnici lhes disse que mes-
mo que conseguissem deixar Malla. se-
riam interceptados e obrigados a alei ris-
sar cm outro país. os Seqüestradores
responderam que nesse caso estavam dis-
postos a lazer explodir o avião no ar. Foi
entáo que seu Governo decidiu aceitar a
oferta do Egito.

O Governo egípcio, em nota assinada
pelo Presidente llosni Mubarak, juslifi-
con a invasão do avião, alegando que os
seqüestradores estavam dispostos a conti-
nuar matando passageiros. Muitos teriam
morrido em conseqüência do incêndio e
da fumaça que se manifestaram sobrem-
do na cauda, depois que os seqüestrado-
res lançaram três granadas, à aproxima-
çáo do comando dc resgate formado por
25 militares egípcios. Mas pelo menos um
dos passageiros — o australiano radicado

EUA aplaudem,
Líbia condena

Washington — Um porta-voz do Cio-
verno americano reiterou o apoio dado
na noite de domingo á decisão dc invadir
o aviáo da Egyptair. enquanto aplausos
vinham também de vários outros países,
exceto a Líbia e a Itália. Os líbios, através
da agência oficial .lana, condenaram o
"terrível massacre" causado "pela condu-
ta brutal e impensada" do Governo egíp-
cio, Já o Ministro italiano do Interior,
Oscar Luigi Scalfaro, criticou o recurso à
açáo armada.

Os Governos da Grã-Bretanha, Is-
racl, Jordânia c Iraque manifestaram de
diversas formas seu apoio ap ataque,
embora lamentando as vítimas. Um por-
ta-voz do Departamento dc Estado,
Charles Redman, reafirmou que a "difícil
decisão" tinha dc ser tomada, ao ser
perguntado se o ponto dc vista se manti-
nha após a revelação de que 60 pessoas
morreram cm conseqüência. A OLP con-
denou o seqüestro.

Duas questões, agora, permanecem
dc pé: a do possível envolvimento da
Líbia neste seqüestro c a da segurança
dos aeroportos internacionais, c em espe-
ciai o dc Atenas, dc onde partiu também
o aviáo da TWA seqüestrado em junho e
levado para Beirute, onde foi assassinado
um militar americano.

O Governo egípcio está insinuando
que o da Líbia esteve por trás dc tudo. O
Secretário dc Estado americano. George
Shultz, náo quis. no domingo, fazer esta
dedução, embora comentasse que cm
Tripoli, capital da Líbia, embarcaram 26
passageiros. Um outro dado ainda refor-
caria a hipótese dc uma "conexão líbia".
Aponta-se o fato dc que o aiaque egípcio
foi decidido depois que o embaixador
líbio em Malla retirou-se da torre de
controle, fracassados os entendimentos.
Sua presença é que teria sido exigida
pelos seqüestradores, na forma de "um
representante árabe", segundo o depoi-
mento do Primeiro-Ministro de Malta no
Parlamento. Aém disso, o fato de que
mulheres e crianças palestinas náo te-
nham sido liberadas (II outras mulheres
o foram) indicaria que os seqüestradores
nada tinham a ver com facções da OLP.

A agência soviética Tass emitiu um
comentário afirmando que a Líbia refuta
as tentativas "dos serviços de informação
americanos e britânicos" de relacioná-la
com este "ato de banditismo".

na Inglaterra Anthony Lyons — acredita
que o maior número dc mortes foi causa-
do pelos especialistas egípcios, que entra-
ram atirando a esmo, sem enxergar nem
distinguir ninguém por causa da fumaça c
do tumulto.

Três organizações árabes reivindica-
ram o seqüestro. Em cartas manuscritas
enviadas a dois jornais tio Kuwait, a
Organização para a Libertação do Egito
disse que a açáo "visou exclusivamente o
regime dc llosni Mubarak c a presença
dos Estados Unidos e dc sionistas cm
território egípcio". Exigiu que 

"o Gover-
no egípcio revogue o tratado traidor
firmado pelo fantoche Sadal" com Israel
c os Estados Unidos, cm Camp David. c
ameaça continuar com esse tipo dc opera-
çáo até consegui-lo. No Líbano, o seques-
tro foi assumido em nome dos "mártires
do ataque sionista á Tunísia" (contra a
sede da Organização para a Libertação
da Palestina, após o seqüestro do Achillc
Lauro) por uma Organização dos Revo-
lucionários Egípcios c a Organização das
Brigadas Revolucionárias Árabes. Os
"mártires" seriam três palestinos, dois
egípcios c "um combatente mundial da
liberdade" — seis, portanto, um a mais
que o número indicado pelas autoridades
de Malta.

O comunicado oficial egípcio acusa
palestinos dc uma facção oposta ao Presi-
dente da OLP, Yasscr Arafat, mas tam-
bém afirma que atuavam para 

"um país
árabe conhecido por suas ações terroris-
tas e por dar abrigo a terroristas". A nota
não especifica o país, mas dá a entender
que se trata da Líbia, dizendo que o
embaixador líbio em Malta falou aos
seqüestradores da torre dc controle do
Aeroporto Luqa, em La Valelta, e depois
seguiu para Tripoli. Sabe-se, no entanto,
que funcionários diplomáticos dos Esta-
dos Unidos, Malta, Grécia, Israel, da
OLP e do próprio Egito também tenta-
ram negociar da torre de controle. Fontes
militares egípcias informaram que estão
fechadas duas estradas que levam à Líbia,
perto dc cuja fronteira há concentração
dc tropas egípcias cm estado de alerta.

O comtinicudò egípcio garante que"foi necessário invadir imediatamente o

Comando treinou
com americanos

Cairo — Os comandos egíp-
cios que invadiram o Boeing 737
da EgyptAir na ilha de Malta
pertencem a uma unidade antiter-
rorismo chamada ' Sa'Aqa (Tro-
váo) treinada nos Estados Unidos
e na Alemanha Ocidental, infor-
marani fontes militares egípcias. O
grupo, baseado no Cairo, com-
preende entre 75 c 100 homens
comandados por um tenente-
coronel c existe há 10 anos.

Os seqüestradores foram ata-
cados cm menos dc cinco minutos
após iniciada a operaçáo, que foi
considerada "bem-sucedida c de
acordo com o estabelecido" pelo
Governo egípcio. A "força herói-
ca" foi recebida no aeroporto do
Cairo pelo Ministro da Defesa,
Marechal-de-Campo Mohammcd
Abdct-Halim Abu Ghazala.

Segundo uma fonte militar
egípcia, o tipo dc açáo realizada
pelo comando egípcio requer não
somente precisão e um profundo
conhecimento do avião a ser inva-
dido, como "um pouco dc sorte,
porque nunca se sabe como as
pessoas a bordo vão reagir".

O comando usou granadas de
choque, de efeito psicológico, gás
lacrimogêneo, cassetetes elétricos
e armas automáticas leves, mas a
morte de 60 pessoas é atribuída à
explosão das granadas de mão que
os seqüestradores jogaram entre
os passageiros ao perceber que o
avião estava sendo invadido.

A invasão constituiu o primei-
ro fracasso (levado em conta as
mortes) dc uma operaçáo de res-
gatc dc reféns, num avião em
terra, desde 1976, quando houve
um dos casos mais espetaculares:
tropas de elite israelenses resgata-
ram no aeroporto de Entebbe,
Uganda, 103 passageiros de um
Airbus da Air France seqüestra-
dos por membros da Frente Popu-
lar para a Libertação da Palestina.
Depois disso foram libertados ile-
sos 8(i reféns cm Mogadíscio (77),
15 em Larriáçà (78), lOOcmDiyar-
bakir. Turquia (80). 69 em Amrit-
sar (82). 81 em Curaçao (84) e 117
em Teerá (84).

aparelho para salvar os que ainda podiam
ser salvos c frustrar o ataque", já que os
piratas estavam assassinando passageiros.
Cinco deles foram efetivamente alveja-rc
dos a sangue frio e atirados na pista, mas
apenas uma — a americana Scarlett Ma-
rie Rogenkamp. 38 anos, funcionária de
uma base militar na Grécia — morreu em
conseqüência disso. Os outros, duas is-
raclcnses, uma outra americana e um
americano, ficaram apenas feridos. A ,
nota egípcia parece ter sido redigida ,.
antes da investida do pelotão especial, ou,„
então cm desconsideração dos fatos, já,,
que afirma não ter havido vítimas nem
entre os passageiros nem entre os militar*
res em conseqüência do assalto.

O americano apanhado na pista ain»
da com vida é Patrick Baker, 28 anos. Ele
foi o terceiro dos "fuzilados", mas, fin- ;¦
gindo-se dc morto, conseguiu escapar. O •
depoimento mais comprometedor para o
comando egípcio, no entanto, é o do '
australiano l.yons, que conseguiu escapar"
quando não mais podia respirar por causiC'
de fumaça, c disse ter critãp escapado dc
morrer uma segunda vez, pois outros"
integrantes do comando também atira-'
vam indiscriminadamente do lado de fora
do aparelho, sem querer saber quem
estava saindo.

O piloto Tlani Galai, que sobreviveu
a um tiro de raspão na cabeça dado pelo
suposlo líder dos seqüestradores, e em
seguida o matou a machadadas, disse que
os piratas pareciam dispostos a continuar,,,
matando, e que 

"a situação a bordo não.;.^
podia continuar". Ele acha que a maioria -
morreu por causa das granadas. E agra- ¦
deceu ao Governo dc Malla por não ter-'
fornecido combustível — a principal exi"
gência dos seqüestradores —. pois o»1
aparelho já estava com sua prcssurizaçãO"
afetada pelos tiroteios havidos em seu
interior, c dificilmente poderia levantar
võo para a Líbia ou a 'Tunísia, como"
queriam os seqüestradores, em boas con-'
dições. Ele informou que o aviáo foi o
mesmo scqéstrado por um caça america-
no, quando conduzia os seqüestradores
do navio Achillc Lauro para destino ignof -.
rado, e levado para a Sicilia.

Grécia reage a "">
apelo de boicote

Atenas — O Governo grego reage a-
novas pressões por boicote ao aeroporto
internacional de Atenas, Como no caso
do aviáo da 'TWA cm junho, sustentou™'
que as armas usadas pelos seqüestradores
só podem ter sido embarcadas no Cairo,
de onde provinha o aviáo, cm vista das ,
medidas de segurança reforçadas no ter- ' 

,
minai dc Atenas. Um porta-voz da ,
IATA, David Kyd, emitiu em Genebra a .
mesma opinião. O porta-voz do Governo i
britânico também comentou que houve ¦
melhora das condições de segurança em i
Atenas, enquanto a Associação Britânica ¦
dc Pilotos duvidava que as armas pudes-
sem ter sido introduzidas no aviáo duran-
te a escala grega.

Apesar disso, fontes do Sindicato i
Internacional de Pilotos falaram de possi-
vel boicote ao aeroporto dc Atenas para
reforçar ainda mais as medidas dc segu-
rança que se tornaram mais rígidas após o •
seqüestro dc junho e já foram considera-
das satisfatórias pela IATA e o organis-
mo americano do setor O Ministro do
Interior alemão-ocidental, Friedrich
Zimmermann, pediu explicitamente o J
boicote, em entrevista ao diário Bild,
caso não haja novo reforço.

Já o diretor da associação alemã de
Pilotos, Günter Schweser, não o conside- i
ra necessário, e tocou na questáo da
utilidade ou conveniência da presença de
guardas armados nos aviões — havia
quatro no da Egyptair. A tese de que
tudo começou quando um desses guardas
disparou foi levantada pelo Ministro do
Interior italiano. Scalfaro. Ele conside- \ \
rou absurdo iniciar um ataque de resgate
contra seqüestradores dispostos a tudo, , .
exatamente o argumento de que o Secre- •
tário de Defesa americano. Caspar Wein-
berger, se valeu para afirmar que os i
Governos do Egito e de Malta "fizeram o
que deveria ser feito".

A IATA convocou os Governos de.,
todo o mundo a reforçar as medidas de
segurança, em cooperação internacional,—
e o Primeiro-Ministro italiano Bettino
Craxi anunciou que já está providenciar!*'
do novas formas de controle em todos os
portos e aeroportos do país.

Leia editorial
Violência Infindável —



JORNAL DO BRASIL

França tenta
soltar agentes
e detona bomba

Wcllingtun c Paris — A França delo-
liou ontem, no Atol de Mururon, uma
bomba atômica cie 7 quilotons (explosão
equivalente a 7 mil toneladas de TNT),
apenas três dias depois de a Nova Zelíln-
ilia ter condenado dois agentes franceses

v — o major Alain Mafart c a eapitã
Dótninigue Pricur — a 10 anos de prisão
pelo afundamento do barco Rninbow
Warrior. O 1'rimciro-Ministro francês
Lajurcnl Fabius disse que a França fará
tudo para libertar seus agentes. A Nova
Zelândia, que se opõe aos testes iniclca-
res, já disse que não os soltará.

A explosão foi a sétima este ano c a
74'" que a França detona, subterrânea-
mente, no seu alol do Pacífico Sul. Bar-
eos do movimento ccologisla (ircenptacc
protestam nas águas vizinhas tio alol
desde o início da aluai serie de lestes, no
dia 24 de outubro. A maior das explosões
foi realizada este ano no dia 9 de maio,
cquivalcnlc a 150 quilotons, o máximo
permitido pelos tratados internacionais
em vigor.

Paris não fez nciilumi comentário
sobre a explosão c o Priineiro-Ministro
neozelandês David Langc disse que seu
país continua protestando contra os tes-
tcs. A França foi um dos Ires países (pie
na semana passada votaram contra uma
moção conjunta de Auslrália c Nova
Zelândia, apresentada na Assembléia
Geral da ONU, pedindo a proibição de
todos os lestes nucleares.

Fabius disse nu televisão que seu
Governo fará tudo para conseguir a liber-
tação dos dois agentes condenados.

— Agora que o processo judicial
terminou, entramos numa fase de gover-
no a governo, unia fase política —
afirmou,

Políticos da oposição francesa pedi-
rani uni velo ãs importações de manteiga
e carneiro da Nova Zelândia pela Coniu-
nidade Econômica Européia, se Alain c
Dominique não forem repatriados.

David Langc disse que os franceses
estão querendo introduzir a tática "do
valentão" nas relações internacionais e
afirmou que a proposta de embargo pro-
vocaria risos nos países da GEE;

EUA prendem 27
de "família" da
coca colombiana

Jcrscy Cit.v, EUA — As autoridades
americanas desmantelaram uma das prin-
cipais famílias colombianas envolvidas no
tráfico de drogas com a detenção de 27
pessoas — em Nova Iorque, Nova Jérsei,
Flórida e Porlo Rico — e a apreensão,
num depósito de Nova Iorque, de cerca
de 70(1 quilos de cocaína, no valor de 60(1
milhões de dólares. Os traficantes se
julgavam láo seguros que não usavam
armas e nem sequer vigiavam o depósito
de droga.

O cérebro do grupo, Lcoti Jairo Va-
negas, de 28 anos, foi delido no bairro
nova-iorquino de Oucens. Sua mãe, Ge-
rardina. de 57 anos, c mais Ires membros
da família foram delidos em Wesl Palm
Bcaeh, na Flórida, e Outros três cm Porlo
Rico, onde a droga era empacolada c
colocada em caixotes supostamente com
peças para automóveis, Transportados de
avião, eram descarregados na Flórida e
na cidade de Nova Iorque.

Mais de 10(1 agentes da Agencia de
Combate às Drogas (DEA) participaram
da batida, sexta-feira, cm casas c rcslati-
rentes pertencentes à família Vanegas.
Há Ires anos o grupo vinha sendo vigiado
a parlir de um centro de escuta telefônica
cm Jerscy City, no Estado de Nova
Jérsei.

O promotor público de Nova Jérsei,
Harold Ruvoli. disse que a ação minou
uma das principais redes internacionais
de tráfico de drogas, e acrescentou que
em geral era difícil prender os chefes
dessas famílias, que vivem na Colômbia
ou cm locais seguros. A família Vanegas.
porém, mora nos Estados Unidos.
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O Papa limitou-se a ouvir na Ia sessão de trabalho

Sínodo assegura que
será fiel ao Concilio

Araújo Njetio
Correspondente

Roma — As primeiras palavras e
definições sobre a missão a ser cumprida
pelo Sínodo Extraordinário dos Bispos,
que ontem começou a trabalhar, decep-
eionaram os que esperavam encontrar
nele a grande oportunidade para uma
rclcitura c revisão moderadas cio Concilio
Vaticano II.

Dos documentos do Concilio Va-
(icano II —caria magna da vida da Igreja
nos últimos 20 — não se volta atrás. A
caminhada da Igreja para o terceiro mile-
nio não pode deixar de ser marcada pela
fidelidade ao Concilio c pela sua realiza-
ção prática —disse o Cardeal de Malinas
e Bruxelas, Oqdfried Dannccls, relator
designado pelo Papa para orientar os
trabalhos da assembléia simulai, iniciados
na manhã de ontem no Vaticano, com a
presença de João Paulo II e de 159 padres
e observadores.

Mais tarde, nutria entrevista coletiva
concedida a mais de dOO jornalistas de
todo o mundo, o mesmo Cardeal Dan-
neels ainda seria mais específico, respon-
dendo a um jornalista que quis saber se o
atual Sínodo não teria como tônica um
projeto de restauração;

Em Iodos os documentos desse
Simulo — mandados por quase 70% das
Conferências Episcopais de todo «o mim-
do — não se menciona uma única vez a
palavra ou o lema da restauração. Essa
restauração foi palavra e lema de um
livro, uma opinião pessoal, nada mais
que isso.

(Embora não tivesse mencionado cia-
ramente, o relator do Sínodo referiu-se
ao livro e à opinião pessoal do Cardeal
Jozcpll Ralzinger, Prefeito da Congrega-
ção para a Doutrina da Fé, que num
livro-cnlrevisia chegou a admitir a neces-
sidade de uma restauração para corrigir
excessos e desvirluameiilos praticados
em nome do Concilio Vaticano II).

A primeira intervenção do Cardeal-
relator do Sínodo compôs c transmitiu
um quadro panorâmico, pormenorizado,
das respostas e sugestões encaminhadas
pelas Conferências Episcopais.

Entre essas, o Cardeal Dannccls —
que falou depois dos Cardeais John Krol,
um dos (rés presidentes do Sínodo Ex-
iraordinário, e Gabricl-Marie Gurronc,
participante e historiador do Concilio
Vaticano, e de Dom Jau Schoiie. secreta-
rio permanente do Sínodo — disse que
duas referências foram constantes: a pri-
ineira, às grandes esperanças despertadas
pelo Concilio Vaticano II, a segunda, de
rejeição à posição dos que continuam a
pensar que ns erros c falhas observados
nos últimos anos na Igreja aconteceram
depois do Concilio, portanto por causa
do concilio.

Resumindo aqueles que deverão ser
os deveres do aluai Sínodo Extraordiná-
rio, o Cardeal Danceis recorreu a uma
imagem que provocou sorrisos e foi bem

entendida por todos os participantes da
assembléia:

— Este Sínodo não deverá limilar-sc
a ser um termômetro que rcgislra a
temperatura da Igreja, mas um aquece-
dor que dê calor à Igreja — disse o
irônico c bem humorado Cardeal belga,
Godfricd Dannccls.

Aos que esperam demais do atual
Sínodo, o Cardeal Dannccls lançou a
advertência de que cm duas semanas não
se poderão discutir c dar solução para
todos os problemas surgidos cm 20 anos.
Mas poderão ser identificados os problc-
mas essenciais, fixar prioridades c gerar
impulsos para o futuro. Em particular se
deverá aprofundar o Mistério da Igreja c
sua vocação para a Santidade. Estudar
melhor as relações cnlrc Escritura, Tradi-
ção e Magistério c entre este (Magistério)
e a Teologia. Descobrir a riqueza da
Igreja como Comunhão, o legítimo plura-
lismo no seio da única c indiscutível
Igreja — inclusive com uma definição
mais clara do Estatuto Teológico das
Conferências Episcopais. Sem se eoncen-
Irar exclusivamente nos problemas inter-
nos, o Sínodo deverá continuar um diálo-
go com o mundo — no sentido da liberta-
ção integral do homem; que compreende
a libertação do pecado e da morte, c a
luta pela justiça, a paz c a igualdade.
Embora com prioridade para a missão
espiritual.

Em seu discurso aos padres sinodais,
o Cardcal-relalor ofereceu ainda uma
síntese dos pontos positivos e negativos
apontados pelas conferências episcopais
na Igreja do pós-Valicano II. Entre os
fatos negativos, as diversas Conferências
Episcopais incluíram uma tendência à
Intolerância, com freqüente recurso a
tentativas de resolver questões polêmicas
e controversas com a aplicação de medi-
das disciplinares.

Nessa crítica parece se apoiar a previ-
são feita, antes do Sínodo, pelo Cardeal
austríaco Etanz Kocnic, de uma ampla
anistia para todos os que nos últimos
tempos foram punidos por sanções disci-
plinarcs aplicadas pela alia hierarquia,

Reconhecendo que, depois do Coneí-
lio, criou-se o perigo de adotar fórmulas
simplistas sobre as relações Igreja X
mundo, as Conferências Episcopais reco-
nheceram também que a atitude eclcsial
diante desses problemas não se deve
reduzir a medidas disciplinares e adminis-
Iralivas. As deficiências pós-conciliares
não podem ser tratadas com medidas pré-
conciliares. E preciso ler confiança no
Espírito Santo, no diálogo c na paciência
própria da esperança, aconselharam as
Conferências Episcopais.

Na entrevista coletiva, o Cardeal
Dannccls acentuou a diversidade de inlc-
resses dentro da Igreja. Enquanto as
Igrejas européia c norte-americana se
preocupam muito com a maior coicgiáli-
dade no momento de governar e decidir,
a laüno-ahicriçana se preocupa sobretu-
do com a libertação do homem, co-
montou.

TV japonesa paga estupro para dar ibope
A violência cnlrc a juventude japo-

nesa é um fenômeno corrente no Japão
de hoje. Mas, para provar que existe
esta violência, a televisão particular
japonesa Asahi TV, ligada ao jornal
Asahi Shinbum (10 milhões de exem-
plarcs) acaba de provocar um escândalo
sem precedentes na história da mídia
japonesa.

Para bater os concorrentes em au-
diência. a Asahi TV contratou um gru-
po de motoqueiros para abordar um
grupo de mctiinas-moças, bater-lhes
com violência e violentá-las na frente
das câmaras de televisão, simulando um
furo de reportagem apresentado num
dos programas de maior audiência da
televisão japonesa: Violência: Confis-
soes de Torturas Sexuais.

A equipe da televisão fingiu proce-
der como se estivesse passando por
acaso pelo local, na beira de um rio.
Era, segundo a Asahi TV, mais um
destes momentos de violência, pornô-
grafia, sadomasoquismo freqüentes em
todos os meios de comunicação, a ates-
tar, segundo ele, a decadência dos cos-
tumes da sociedade.

Logo depois, no entanto, o pai de
uma das moças, que nada sabia da
combinação entre a televisão e os moto-
queiros, denunciou o programa como
falso. A polícia abriu uma investigação.
A mãe de uma das vítimas se suicidou
jogando-se debaixo de um trem, depois

.de ter testemunhado ria delegacia. A
verdadeira história do "documentário",
então, apareceu cm Iodos os jornais.

O chefe da equipe de televisão,
para ler suas belas seqüências de eslu-
pro, pagou antecipadamente 140 mil
ienes (6 milhões de cruzeiros) ao líder
dos motoqueiros c duas cúmplices para
surrar muito c violentar as moças. De-
pois, contente com o resultado, ofere-
ecu-lhes um jantar comemorativo. O
escândalo repercutiu tanto que até o
Primciro-Ministro Yasuliiro Nakasonc
teve de intervir, determinando ao Mi-
nislro dos Correios c das Tclccomuni-
cações que lembre às televisões priva-
das que 

"ajam com prudência" ao pro-
duzir seus programas.

A Asahi TV, conforme informou a
revista L'Espresso, apresentou a seguir
um outro programa sensacional: duran-
te uma hora, o presidente da estação,
um ancião, respeitabilíssimo, apresen-
tou-se contrito diante das eâmeras e,
humilhado, pediu dezenas de vezes des-
culpas aos telespectadores pelo 

"indes-
culpávcl documentário". E anunciou as
punições, de diversos graus, aos res-
ponsáveis: para ele próprio, presidente
da estação, seis meses sem receber
salário, para os operadores quatro me-
ses, para os montadores dois meses,
para outras dez pessoas duas semanas.

O chefe da equipe foi demitido.
Dois dias depois foi preso.

Comenta LMisprcsso: as aparências
foram salvas. Mas permanece o problc-
ma: todos os meios de comunicação
japoneses, e cm especial a televisão
comercial, concorrem entre si de ma-
neira tão feroz que o scnsacionalismo é
o pão diário. "Grande 

parte do que c
apresentado como documentário não é
documentário, mas cenas (ruçadas, co-
muns nesta sociedade de aparente disci-
plina, submissão, cm que o fingido c
mais importante do que o verdadeiro, o
espetáculo mais precioso do que a
vida."

Os analistas desta situação lem-
bram o caso, acontecido há alguns me-
ses, do jovem japonês que cm Paris
matou sua amiga holandesa c colocou-a
na geladeira para ir comendo uma fatia
a cada dia: ganhou uma reportagem
numa revista literária com fotos suas
feitas por um dos mais famosos fológra-
fos de moda.

Poucos dias atrás, um dos jornais
japoneses preferidos pelos jovens pu-
blicou uma "reportagem sensacional"
sobre um tal de Miura que, segundo a
polícia, teria assassinado a mulher e a
amante. A reportagem consiste numa
serie de fotos em que Miura, juntamen-
te com uma mulher, se deixa retratar,
pago regiamente, em poses pornô-sado-
masoquistas "um dia anlcs de ser pre-
so" O nome do jornal é sintomático:
Brutus.

Peres punirá chefes
do serviço secreto
pelo 

"caso Pollard"
Tcl Avlv — Vários chefes do serviço secreto de Israel serão

destituídos pelo Primciro-Ministro Sliimon Pcrcs, em conse-
qüência do caso Pollard: a prisão nos Estados Unidos do
analista de informações da Marinha americana (Jonathan Jay
Pollard) acusado de espionagem cm favor do Paquistão c Israel,
informou o jornal independente llanretz.

Enquanto no Parlamento irritados deputados exigiam o
total esclarecimento do escândalo de espionagem contra o
maior aliado de Israel, o Governo israelense pediu desculpas
aos Estados Unidos. Nas próximas 48 horas, Percs receberá o
resultado do inquérito; que deverá apontar a pessoa ou pessoas
que davam ordens a Pollard, preso pelo FBI depois de ler
tentado se asilar nu Embaixada israelense em Washington.

Ouasc toda a imprensa israelense acredita unanimemente
que Sliimon Pcrcs, o Ministro do Exterior, Isaac Shaniir, c o
Ministro da Defesa, Isaac Rabin, ignoravam as atividades de
Pollard.

Alguns órgãos de informação não descartam a possibilida-
de de vinculação do espião com um alto dirigente do partido
nacionalista Jcrut, fundado c dirigido pelo cx-Primciro-Miiústro
Mcnalicm Bcgin, até que este se retirasse da vida pública.

Segundo a imprensa americana, Pollard vendeu a Israel
códigos secretos usados pela Sexta Frota no Mediterrâneo.
Esses códigos ajudariam os israelenses a avaliar o potencial
militar dos árabes na região. Pollard, um judeu americano,
visitou Israel diversas vezes."Não há nenhum sentido em fingir inocência", disse o
jornal Muariv, de grande circulação, num editorial cm que
exigiu punições severas para todos que tenham recrutado o
espião.

O Embaixador americano, Thoinas Pickcring, acalmou as
especulações de que p caso possa prejudicar seriamente as
relações entre os dois países.

FBI detém terceiro
espião em cinco dias

Washington — Um cx-funcionário da supcrsccrcta Agên-
cia Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos, Ronald
William Pcllon, de 44 anos, "sem endereço fixo", foi preso por
agentes do FBI num hotel de Atmapolis, Maryland, acusado de
espionagem cm favor da União Soviética. As autoridades
revelaram que cie foi denunciado por Vitaly Yurchcnko, agente
de alto escalão da KGB que fugiu para o Ocidente (ou foi
seqüestrado, segundo alegou) c no começo do mês retornou a
Moscou. A prisão de Pcllon é o terceiro caso de espionagem a
abalar Washington cm cinco dias.

Especialista cm comunicações, Peitou trabalhou 14 anos
na NSA c depois que deixou o emprego se dedicou à venda de
iates. Segundo o FBI, ele foi pela primeira vez à embaixada
soviética cm Washington cm 1980, quando teria recebido 35 mil
dólares para fornecer a partir de então segredos sobre a defesa
dos Estados Unidos. Se for considerado culpado, ele está
sujeito à prisão perpétua.

Depois que sumiu em Roma, cm I" de agosto, Yurchcnko
também denunciou como espião um cx-funcionário da CIA,
Edward lloward, que está desaparecido. A polícia americana
acredita que ele fugiu para Moscou. Numa entrevista que
concedeu na embaixada soviética cm Washington, quando
anunciou seu retorno à União Soviética, Yurchcnko afirmou
que sequer tinha ouvido falar cm Howard.

Na última quinta-feira, um analista de informações da
Marinha, Jonathan Pollard, de 31 anos, foi preso sob a acusação
de vender segredos militares, principalmente para Israel. No dia
seguinte sua mulher. Atine, foi presa, acusada da posse ilegal de
documentos secretos.

Sábado foi preso Larry Wu-Tai Chin, de 63 anos, nascido
na China c naturalizado americano, sob a acusação de espiona-
gem a favor de Pequim, a quem teria fornecido documentos
secretos durante o tempo cm que trabalhou como analista de
informações da CIA c mesmo depois de haver deixado o cargo.
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Eleição hondurenha
tem 2 vencedores e **,
cria impasse legal M

Tcguclgalpa — A eleição presidencial de Honduras temil
dois vencedores c um derrotado, o Presidente Roberto Suazo
Córdova. O candidato do Partido Liberal, Josc Azcona, de 58^
anos, oblinha até ontem à noite 210 mil e 15 dos 700 mil 195
votos contados. Será o vencedor se for mantido o sistema' l
eleitoral aprovado pelo Tribunal Nacional de Eleições (TNE)Fí'
poucos minutos antes de começar o dia da votação, domingo'.

O vencedor do pleito — pelo sistema eleitoral da Constl-';
luição que vigora desde 1982 — será o candidato do Partido.'^
Nacional, Rafael Leonardo Callcjas, de 43 anos, que obtínháín
300 mil 500 votos, 90 mil 485 a mais do que Azcona. Uá/
candidato liberal que linha apoio do Presidente Suazo CórdoVa'iir;
Oscar Mejia Arcllano, de 64 anos, só conseguia 106 mil 251,!>
volos. O Partido Nacional c mais conservador que o Liberal.-.:''

Embora tenha mencionado o "grande entusiasmo" co"»"elevado comparccimcnto" (77% dos I milhão 901 756 clcitwV
res) às urnas, uma delegação americana observadora do pleikH,"
manifestou preocupação pelo falo de que o sistema eleitoral de'""
escolha do novo Presidente não ficou claro, o que poderia1!
comprometer "a institucionalização da democracia". Os Esllr^*1
dos Unidos concederam 600 mil dólares a Honduras para;,
financiar o pleito, informou a UPI. ''",,'

A Constituição determina a eleição do Presidente por „
maioria simples de votos c o sistema eleitoral aprovado pelo.'..;,
TNE, antes da meia-noite do sábado, foi o fixado pelo pacto..v
que o Presidente Suazo Córdova levou o Congresso (dominado,.,
por seu Partido, o Liberal) a aprovar poucos dias antes da.,,,.
eleição, para contornar divergências entre dirigentes de soú/iV
Partido. Por esse sistema, ganha o candidato mais votado douí.
Partido que liver maior número de volos, no caso o Partidòr/
iii «üLiberal. Ni-.it.

Como pela Constituição o Presidente não pode ser reeleito 1
c como a Oposição denunciava como tentativa de golpe òfí' "
casuismos do Partido Liberal para prolongar o mandato do
Presidente por dois anos, Suazo Córdova obteve a adesão dp,"
alguns militantes da principal força da Oposição, o Partido"",'
Nacional, c conseguiu aprovar o novo sistema eleitoral hõi;'
Congresso, mas não leve tempo para conseguir o número dc..\'
volos necessários à reforma da Constituição. Colocou a máqüi-,, .
na governamental à disposição de seu candidato, Oscar Mcjin,-
Arcllano, que agora está perdendo.

O Presidente Suazo Córdova sai assim como o grandfl/,
derrotado da eleição presidencial. Além disso, a jogada de criar
um novo sistema eleitoral às vésperas da votação pode ter .
graves conseqüências para a consolidação da democracia cm |
Honduras, já que o candidato mais votado entre os nove dq» ("
quatro Partidos concorrentes, Rafael Leonardo Callcjas (urp/;¦
dos Ires do Partido Nacional), reivindica a vitória. '![jfP

La Paz, Honduras — Foto da Árífi)

Presidente Suazo Córdova, ao votar
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JORNAL DO BRASIL

Obituário
Rio de Janeiro

Álvaro José Fcltal. 77, dc can-
cer, no Hospital do INAMPS.
Carioca, casado com Elza Sam-
paio Fcital. Tinha um filho,

¦morava no Rio Comprido.
Adelina Gonçalves dc Souza,
,44, de insuficiência cardíaca,

. no Hospital da Lagoa. Mineira,'casada com Manuel dc Souza' 
Pinto. Tinha dois filhos, mora-
va cm Botafogo.
Antônio Martins dc Almeida," '75, de acidente vascular ence-

.' [álico. no Hospital Evangélico.~' Português, casado com Alice''"Lourenço de Almeida. Tinha
três filhos, morava no Grajaú.'José 

dc Ribamar Pinheiro, 61,
;de infarto, no Hospital da Be-'.nefiecneia Portuguesa. Mara-
'nhense, bancário aposentado.' Casado.

Maria do Rosário. 7l), dc aci-
''tfente vascular encefálico, cm

casa, Botafogo. Portuguesa,
viúva dc Avelino dos Santos.
Tinha uma filha.
Ncna Barros Ferreira, 81, de
infarto, no Hospital da Benefi-
cêricia Portuguesa. Paulista,
casada.
Rosa da Silva Lago, 8U. de
broncopneumonia. no Hospital
Espanhol. Gaúcha, viúva de
José Antônio Pereira do Lago.
Tinha dois filhos, morava nu
Barra da Tijuca.
Arnaldo Moura de Azevedo,
77, dc edema pulmonar, no
Hospital Marcílio Dias. Sergi-
pano, casado com Laurinda
Machado de Azevedo. Tinha
dois filhos, morava no Lins.
Luiz Bernardo de Oliveira, 69,
dc câncer, no Hospital Gaffrée
Guinle. Alagoano, solteiro. Ti-
nha uma filha, morava em Vila
Isabel.

Estados
Itália Mcdaglla, 75, de ata- Maria da Conceição Azcvc

que cardíaco, no Instituto de
Cardiologia dc Porto Alegre.
Viúva do comerciante Carlos

i-Mcdaglia, tinha uma filha, Via-
di, três netas: Jussara (pedago-
ga), Jacira (dentista) c Janicc

Tquímica). alem dc dois bisne-
."jt,()s: Camilo e Larissa.
/* João Edmundo Kuhn, 77, de"Jsquemin cerebral, no Hospital'(.,rje 

Clínicas de Porto Alegre.
Nascido cm Montenegro, era
ferroviário aposentado. Casa-

<*do com Almira Oliva K.11I111,
'"tinha dois filhos: Carlos Ed-
'"mundo (advogado) e João Ed-

Mrhundo (soiioplásta), além de
"''quatro netos e um bisneto.

do, 18, dc dcsnutrição,'cm Bra-
síliu. Carioca, solteira, estu-
dante, morava no Plano Piloto.

Aldentário da Rocha Pinto,
79, dc asfixia mecânica, cm
Brasília. Natural do Espírito
Santo, médico, morava no Pia-
no Piloto.

Manoel Martins dc Flguclre-
do, 55, dc choque hipovenoso,
cm Brasília. Natural da Paraí-
ba, motorista, casado, morava
cm Cruzeiro.

Francisco Robcrtl Pinto da
Fonseca, 29, de parada cárdio-
respiratória, no Hospital de
Base dc Brasília.

Exterior
[ Big Joe Turncr, 74. dc proble-"ma renal, no Hospital Daniel
,'Frecman Memorial, dc Ingle-
_wood, Estados Unidos. Cantor
,(de blucs, era considerado um

ijlps maiores vocalistas desse
jijttêheró e um dos precursores

, 4o rock and roll. Era um cantor
que gritava os blucs na mais
nobre tradição de Kansas City,

I disse o historiador de jazz Leo-
Ã-nard Fcather. Nascido em 1911
m,erh Kansas City. Missouri, ob-

íeve a consagração no concerto
From Spirituals do Swing de
1938 rio Carnegie Hall dc Nova

^Iorque. Entre os temas mais
..,.conhecidos do gênero que in-
...."terpretava Tumer se contam
a„$weet sixtccn, Chains of lovc e
,,Corina, Corina. Ouando ado-
,,;,ícsccnte, Turner se disfarçava
,., com as calças do pai e um
,, .bigode postiço c aproveitava

sua enorme estatura para cn-
,,-lrar nos clubes de jazz. Come-
r >çou a carreira cm clubes notur-
j, nos dc Nova Iorque nos anos
^\r3() com ajuda dc John Ham-
(1j rnond, um empresário que pro-
Jl rnovia o jazz e os blues e orga-
y-nizou os concertos do Carnegie
0 Jíall de finais do decênio de 30.

Turner contribuiu para o renas-
cimento do interesse pelos
blues nos anos 40 e 50. Entre
suas gravações mais célebres

-nnfiguram as que realizou em

1941 com o pianista Cicggo Art
Tatum. Nesse mesmo ano
atuou com Duke Ellington na
revista musical Jump for Joy,
na Broadway. Gravou também
com outros gigantes do teclado
de jazz como Pctc Johnson,
Meadc Lux Lewis, Albcrt Am-
mons c Joe Sullivan. Tocou na
orquestra de Count Basic, com
o saxofonista Eddie Lockjaw
Davis c com o vibrufonista Milt
Jackson e os trompetistas Diz-
zy Gillcspie, Clark Terry e
Harry Edison. Nos últimos
anos experimentou renovada
popularidade, sendo incluído
em 1983 para um prêmio
Grammy da indústria discogrâ-
fica por seu álbum Blues Traln,
gravado com o Room Full of
Blues.
Rcné Barjavel, 74, de crise car-
díaca, cm Paris. Autor francês
especializado na literatura de
ficção científica. Na sua obra se
destaca como um clássico do
gênero o livro .A Noite das Tem-
pos. Barjavel começou a dedi-
car-se à literatura jâ maduro,
depois dc haver desempenhado
várias profissões e uma vez
consagrado no campo da ficção
científica, alternou suas ativi-
dades literárias com a crítica
teatral, comentários mundanos
na imprensa e como autor de
diálogos cinematográficos.

fÂBCI obtém o Io prêmio
em relações públicas da

; Faculdade Hélio Alonso
A ABCI (Agência Brasileira de Comunicação Integrada)

Inquérito Báumgarten volta
à Justiça com 1 mil 664 folhas

Loto

O inquérito sobre seqüestro e morte dc Alexandre von
Báumgarten — também informante do SNI —, dc sua mulher
Jeanette Hanscn c do barqueiro Manuel Augusto Valente Pires,
dono do pesqueiro Mirimi. será devolvido hoje ao 1° Tribunal
do Júri pelo delegado Ivan Vasques. Ele tem I mil 664 folhas,
seis volumes c sete imensos, resultado de um trabalho dc
investigação dc cinco delegados, que trabalharam nele desde
outubro dc 1982.

O último delegado a trabalhar no caso, Ivan Vasques, está
à frente das investigações há seis meses, designado cspcciiilmcn-
te pelo secretário dc Policial Civil, Arnaldo Campana. No
relatório parcial que enviará ao juiz Carlos Augusto Lopes
Filho, do I" Tribunal do Júri, o delegado pede a indiciação do
general Newton Cruz, cx-comandanlc do Comando Militar do
Planalto e cx-chcfc da Agência Central do SNI, como um dos
seqüestradores.

Vasques pede ainda que o juiz-sumariante Carlos Augusto
Lopes Filho desmembre o processo cm duas partes: uma cm que

JORGE AZIZ MILHEM
(FALECIMENTO)

t 

Esposa, Filhos, Genros, Noras, Netos e
Bisnetos comunicam o falecimento do seu
quarido JORGE e participam que o sepulta-
mento. será realizado HOJE, dia 26.11.85, às

17:00 horas, saindo o corpo da Capela n° 3 do
Cemitério da Ordem 3a da Penitência (Caju).

indicia o general Cruz c outra para retornar a •polícia para novas
investigações, que poderão indiciar mais cinco militares do
Exército como autores do seqüestro c morte dc Báumgarten. Os
novos indiciados serão o general Octavio dc Aguiar Medeiros,
comandante militar da Amazônia; os coronéis Arídio Mário de
Sousa Filho c José Luis Sávio Costa; o major José Roberto
Biolchini c o capitão Itamar Teixeira Barcelos.

Ivan Vasques enviou para análise, no Departamento de
Investigações Especiais da Secretaria dc Polícia, a fita de sua
secretária eletrônica, onde consta ameaça que recebeu, na noite
dc sexta-feira, logo depois de anunciar que enviaria o inquérito
hoje para a Justiça, A pessoa que o ameaçou (a mesma dc
outras ligações) perguntava se seu filho estava bem, avisava que
ele tinha de cuidar dc sua saúde e dizia que 

"você agora se
associou ao JORNAL DO BRASIL para dizer que o Medeiros
é torturador. O Nini (Newton Cruz) ficou zangado c quando cie
se zanga, pula no pescoço dc um".

Seguro de vida reforça tese policial
Além do dossiê Báumgarten, há mais uma prova dc que o

jornalista sabia que ia morrer, pois ele teria feito uma apõlicc dc
seguro dc vida (ou dc acidentes pessoais) dc valor elevado, no
início dc 1982, meses antes do seu seqüestro e morte — revelou
ontem o advogado Cláudio dc Melo Tavares, que na sexta-feira
requereu ao juiz da 1" Vara dc Órfãos a abertura do inventário
de Jcannetc Yvonne Hanscn, mulher de Báumgarten.

A informação sobre a existência da apõlicc foi transmitida
ao advogado pela mãe de Jcannetc (sua única herdeira), Denisc
Hanscn, ao relacionar no início da semana passada os bens a
serem inventariados. Segundo Denisc, Jcannetc lhe mostrou a
apõlicc no início dc 82, meses antes dc morrer, mas entre os
papéis da filha até hoje esse documento náo foi encontrado. Por
causa disso, o juiz encaminhou ofício aos presidentes da Sul
América dc Seguros e do Instituto dc Resseguros do Brasil
(IRB) solicitando que informem sobre a existência da apõlicc e
seu valor.

Foto de André Durão
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",ganhou, 
na categoria de Melhor Imagem Empresarial, o Io Prêmio

,li(^novação cm Relações Públicas, instituído pelos alunos da Facul-
^",'dade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso e o Conselho
.(„Regional de Profissionais de Relações Públicas.

A campanha, elaborada pela ABCI para o lançamento da
•h-máquina de escrever Facit 8.000, foi encomendada pela Distribui-
•;¦ i doras de Máquinas de Escrever do Rio de Janeiro e teve o apoio
fii> do JORNAL DO BRASIL. Cupons publicados no JORNAL DO
i;..BRASIL e na revista Domingo pediam que as secretárias envias-
..-•-sem frases criativas sobre a máquina, e a melhor foi premiada com
a 4ima viagem a qualquer das capitais brasileiras (a secretária

escolheu Manaus). Seis mil cupons foram remetidos à ABCI.

Premiados
Flávio Gomes de Matos (ABCI), Sônia Mesquita (ABCI),

Roberto Leite Coutinho (Dimerj), Carlos Christ (Facit) e Carlos
Eduardo Weaver (JORNAL DO BRASIL) receberam o prêmio,
ontem, em solenidade no BNDES. Sérgio Gramático recebeu o
título de Profissional do Ano, Mônica Pinho e Denise Cervantes
foram Revelação em Relações Públicas, Cláudia Fialho foi
premiada pela Melhor Campanha Institucional, a R. J. Reynolds
Tabaco do Brasil recebeu o prêmio melhor campanha comunitária
e a Salles Interamericana foi premiada pela Participação Especial.

JULIA MARIA BUCSKY
(D. LIA)

t Sua família comunica seu descan-
so eterno, com seu falecimento
ocorrido no Rio em 24 de novem-

bro, tendo sido sepultada em Nova
Friburgo, convida também para o Culto"IN MEMÓRIA" às 19:30 horas de
domingo, 01 de dezembro, no Templo
da Comunidade Evangélica Luterana de
Nova Friburgo.

O inventário dc Jcannetc Hanscn foi aberto somente agora
— três anos apôs sua morte — porque apenas no final dc
outubro foi lavrada n certidão dc óbito, declarando-a oficial-
mente morta. Antes, o corpo da mulher dc Alexandre von
Báumgarten estava enterrado como o dc indigente, no cemité-
rio de Teresópolis.

Ao ser encontrado o cadáver, quatro testemunhas reco-
nheceram o corpo como sendo dc Jcannetc, inclusive a mãe
dela, com base nas fotografias tiradas pela perícia. Mas as
dificuldades que tumultuaram a apuração do caso, ho governo
passado, impediram até mesmo que fosse reconhecida como
morta — conforme lembrou o advogado ao comentar a demora
na abertura do inventário.

Agora, na fase de levantamento dos bens dc Jcanncte,
enfim reconhecida como morta, a apólice poderá servir para
reforçar as denúncias feitas por Alexandre von Báumgarten no
dossiê.

Aeronauta diz que não
matou Déa Cardim, mas
comete contradições

Foto de Evandro Teixeira

Paulo Martins Ramalho é do PDS do Pará

Deputado é detido com
fazendeiros por causa
de dólares falsificados

A Delegacia de Vigilância c Capturas da Baixada Flumi-
nense apreendeu ontem 95 mil dólares falsos (equivalentes a
Cr$ 1 bilhão 200 milhões) que estavam com dois fazendeiros do
Pará, hospedados no Hotel Argentina, no Flamengo, Oscar
Talvanes Mendonça de Barros, 34 anos, e Armando Carvalho
Assaigo, 48, que foram detidos. Eles estavam com o deputado
estadual Paulo Martins Ramalho (PDS-PA), que disse ao
delegado Juarez Lisboa, da DV da Baixada, não saber das
transações dos amigos, que encontrara por acaso no Rio, na
semana passada.

A polícia deteve também Maria do Socorro Oliveira, 31
anos, amiga de Oscar Talvanes. Foi ela quem guardou por uma
semana a mala com os dólares falsos, mas disse não saber do
conteúdo, até que há três dias, desconfiada, abriu a mala. Então
pegou um maço de 20 notas de 20 dólares e pediu a um amigo,
Paulo César Almeida, "para avaliar".

O amigo entregou os dólares a um "negociante em
Caxias", que foi preso ao tentar passá-los. Maria disse que na
mala havia um bilhete de Talvanes, pedindo para 

"entregar os
dólares somente ao deputado Paulo Ramalho".

Amigos e dólares falsos
Maria do Socorro disse ontem na DV da Baixada que há 15

dias foi procurada por um amigo de infância de Bragança, no
Pará, o fazendeiro Oscar Talvanes, em seu trabalho, no Estácio.
Ele pediu para guardar a mala, pois estava no Rio a negócios e
iria a São Paulo, voltando em seguida, quando apanharia a mala
em sua casa, em Rocha Miranda.

Ela guardou a mala durante uma semana e, como só vai em
casa aos sábados (ela fica com uma prima no Rio Comprido
durante a semana), só no último final de semana resolveu abrir
a mala e viu os dólares, que achou "de má qualidade". A polícia
apreendeu o dinheiro falso na Vila São Luiz, em Caxias, e
chegou facilmente a Paulo César de Almeida, amigo de Maria.

Maria contou à polícia que Oscar havia levado a mala para
seu hotel no Flamengo, onde os policiais apreenderam os
dólares falsos, detendo o fazendeiro Armando Carvalho e o
deputado Paulo Martins Ramalho.

— Não sabia que meus amigos estavam envolvidos nessas
transações. Conheço os dois há sete anos como fazendeiros,
homens de bem, e me achei na obrigação de acompanhá-los à
polícia, disse o deputado na delegacia, explicando que fora
visitar os amigos.

Oscar Talvanes disse que os dólares eram seus e que iria
fazer contato em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mas não
isentou de culpa seu amigo Armando Carvalho, que, por sua
vez, negou envolvimento na história. Muito nervoso, o depu-
tado do PDS agrediu os fotógrafos dos jornais O Dia e Jornal
dos Sports, que tiraram sua foto na delegacia. Todos os
envolvidos, inclusive o deputado, foram encaminhados à Polícia
Federal.
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João Carlos Pessoa
de Oliveira

Três apostadores — um do Rio, outro dc Duque dc
Caxias (RJ) c um terceiro dc Registro (SP) — acertaram a
quina no concurso 274 da Loto, com as dezenas 16, 18, 23,
50 c 65, sorteadas cm Brasília. Caberá a cada um a soma dc
CrS I bilhão 235 milhões 239 mil 548. A quadra teve 408
ganhadores, com prêmio individual dc CrS 9 milhões 82
mil 644.

Tempo

Em uma hora e meia dc
depoimento, o aeronauta João
Carlos Pessoa de Oliveira negou,
ontem à tarde, na Delegacia de
Homicídios, que tivesse assassi-
nado a empresária Déa Gomes
Cardim, cm outubro de 1980, na
Urca. Indiciado como suspeito,
antes do depoimento ele foi iden-
tificado datiloscopicamcntc para
qualificação criminal. O acro-
nauta sc contradisse duas vezes
no depoimento.

Na delegacia, João Carlos
negou-sc a falar com os jomalis-
tas. Seu advogado, Maurício
Porto, que prometeu apresentar
para depoimento amanhã a filha
dc Déa Cardim, Andréa, afir-
mou que "não há novidade no
inquérito que justifique a indicia-
ção" do cliente. Segundo Porto,
as investigações do detetive Ja-
mil Warwár são "fantasiosas",
saíram dc "uma bola dc cristal" e
nada provam contra João Carlos.

Calmo
João Carlos chegou à Delegacia dc Homicídios com o advoga-

do às 14h. Primeiro foi identificado — na gíria policial chama-se
tocar piano — e negou-se a responder às perguntas dos jornalistas.
João Carlos se manteve calado e cabisbaixo, mas aparentemente
calmo e sem se incomodar com as luzes da TV e os flashes
fotográficos. Mas quando, por breves instantes, faltou energia no
prédio da delegacia e as luzes se apagaram, ele desabafou em voz
baixa: "Papai do céu ajuda."

Das 15h30min às 17h, João Carlos prestou depoimento aos
delegados Wanderlei José da Silveira c Carlos Natal. A presença dos
jornalistas à tomada do depoimento e à identificação datiloscópica
foi proibida pelo advogado Maurício Porto. Quando o aeronauta
(piloto de helicópteros da empresa Votec) terminou o depoimento,
deixou a delegacia rapidamente, sem falar com a imprensa.

Enquanto João Carlos esteve no gabinete do delegado Silveira
depondo, o detetive Jamil Warwar conversou com os repórteres.
Sustentou suas conclusões e garantiu ter provas técnicas comprovan-
do ser Joáo Carlos "o único capaz de ter matado Déa Cardim". O
policial lamentou que o automóvel do aeronauta, uma Caravan
dourada, não tivesse sido periciada na época do crime: "Isto foi uma
falha imperdoável na apuração do assassinato, mas, mesmo assim,
posso provar que Joáo Carlos matou Déa Cardim."

Contradições
Em seu depoimento, relatado pelos delegados, João Carlos

disse que conhecia Déa Cardim há mais de 10 anos antes do crime,
amizade surgida do convívio social. Afirmou ainda que, após a
morte da empresária, morou com Andréa, a pedido dela, por um
ano. Logo depois caiu em contradição, quando disse que deixou
Andréa nove meses depois do assassinato de Déa Cardim.

Contou que, na noite do crime, jantou na Boate Hippopota-
mus com Andréa, Déa e um casal de italianos, do qual não
recordava os nomes. Lembrou que, por volta ds 2h, levou Déa
Cardim em casa, na Urca, e voltou cerca de 20 minutos depois.
Disse que vestia calça e camisa esportivas, mas não se recordou das
cores.

João Carlos afirmou que, ao chegar na Urca, parou o carro
bem em frente ao portão da casa de Déa, que saltou e acenou em
despedida. Ontem, o aeronauta disse não se recordar se a empresa-
ria havia ou não aberto o portão de entrada. Nos depoimentos na
época do crime ele afirmou que ela acenava depois de ter aberto o
portão e estar entrando no jardim. Foi sua segunda contradição.
Afirmou ainda que soube da morte de Déa por volta das 8h da
manhã, p°r telefonema da empregada Maria José.

Joáo Carlos contou também que não saiu do carro para se
despedir de Déa e que não viu ninguém na ma perto da casa. Negou
ainda a denuncia de ter tentado matar Paulo Eduardo Pires, um
primo com quem teve um restaurante em sociedade no Condomínio
Atlântico Sul, na Barra da Tijuca. Ele negou também ter qualquer
arma ou ter o hábito de andar armado.

t
FRITZ WIAAAAER

(MISSA DE 7° DIA)

A família agradece as manifestações de pesar pelo seu falecimento, e convida
para a Missa de 7o Dia, que será celebrada amanhã, dia 27 de novembro, âs
9-30 h na Igreja de Na Sa do Monte do Carmo — Rua 1o de Março, s/n (ao
lado da antiga Catedral). Dispensam-se cumprimentos após o ato religioso.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil.
500. Oe 2" a 6' até 24:00 h, aos sábados
até 19:00 h e domínio até às 23:00 h.
Tel.: 264-4422 Rs/350 e 356 ou no
horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

MISSA DE 7o DIA

FRITZ WIMAAER
Martin, Sônia, André, Guilherme, Silvia
Wimmer e Vera Guimarães convidam para
Missa de 7° Dia que se fará celebrar em
memória de seu querido pai, sogro, avô e

amigo, à realizar-se na Igreja do Perpétuo
Socorro — Lago Sul — Brasília(DF) no próximo
dia 27, 5a-feira, às 8 horas.

t
ESTHER BRAGA FAZENDA

(7o DIA)

Sua família convida para Mis-
sa em intenção a sua Alma
que será rezada na 5a-feira dia

28, às 9 horas na Igreja da Santís-
sima Trindade, à Rua Senador
Vergueiro, 141.

t

Salélllo — GÓES — INPE — Cachoeira Paulista — (Z5/11/85) 18 horas
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A frente quente que sc estende do Rio dc Janeiro até

o interior do estado dc São Paulo, continua causando
nebulosidade c pancadas dc chuvas isoladas cm algumas
áreas desses estados.

A nova frente fria que está no litoral Norte da
Argentina, deve começar a influenciar o tempo no Sul do
país provocando aumento dc nebulosidade c chuvas no Rio
Grande do Sul.

Nas demais regiões do país o tempo varia dc claro a
nublado com chuvas passageiras no Norte c Ccntro-Ocstc.
No Nordeste poderíi ocorrer chuvas esparsas no litoral.

No Rio e em Niterói
lincobcrlo a nublado com cliu-
vas esparsas e trovoadas isola-
das, principalmente nas ru-
giócs serranas. Períodos de
melhoria. Temperatura está-
vel. Ventos: Sudeste a Bstc
ocasionalmente moderados.
Visibilidade moderada a boa.
Mííx: 30.3, em Bangu, min:
21.0, no Flamengo.
Precipitação das chuvas cm mm

Últiimis 24 horas
Acuimiladit no mês
Nnrmal mensal
Acumulada ni> ano
NormuI anual
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64.5
«4.4

1 24.1.2
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Berlim
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Iti.rims Aires
Caracas
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(tuatemala
Havana
Ia Paz
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MIaml
Montevidéu
Moscou
Nova Iorque
Paris
Roma
Santiago
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Viena
Washington

nublado
nublado
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bom
bom
nuhlado
nublado
nublado
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bom
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encoberto
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bom
bom
nuhlado
chuvas
nublado
encoberto
nuhlado
bom
nevando
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Grupo folclórico tem
um morto e 31 feridos
em coli&ã.o na Via Dutra

Barra Mansa — Uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas, em
acidente no fim da noite de domingo, no km 272 da rodovia
Presidente Dutra, quando um ônibus, que conduzia grupo folclóri-
co de Machado (MG), bateu na traseira de um caminhão-
frigorífico. Morreu Floriza Ferreira, 39, e Fábio Lourenço da
Silva, 10, o mais grave dos feridos, teve amputada uma perna.

O ônibus, da empresa Lázaro Generoso Transportes Coleti-
vos (KO-5373), era dirigido por Joaquim Domingues Garcia, 33,
internado na Santa Casa de Misericórdia. Até agora, a Polícia
Rodoviária não conseguiu explicações para o acidente, porque
aconteceu na pista sentido Rio—São Paulo, em local bem
sinalizado. Os 37 passageiros do ônibus retornavam do Rio, onde
fizeram apresentações a convite de entidades ligadas ao movimen-
to negro.

Muito nervosa, a mulher do cantor Martinho da Vila, Lícia
Maria, esteve em Barra Mansa, ontem de manhã, em companhia
de outros dois dirigentes do movimento negro, para prestar
assistência aos feridos. Os integrantes do grupo folclórico, após
medicados, foram alojados no Rip Hotel, na Praça da Bandeira.

GERALDO BARROZO DO AMARAL (DODO)

t
dos.

MISSA DE r DIA

A familia 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
T Dia, quarta-feira, dia 27. às 11 horas na Irmandade do SS.
Sacramento. Santo Antônio dos Pobres — Rua dos Inváli-

42 (Esquina com R. do Senado) — Centro.

MARIA CECÍLIA PACHECO
ARAUJO DA SILVA

(7° DIA)

tSua 

família sensibilizada com as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento convida parentes e amigos para a
Missa de 7° Dia que será celebrada dia 27,
quarta-feira, às 18 horas, na Igreja do Cristo

Redentor, à R. das Laranjeiras 519.

JORGE AAAROUN FILHO
MISSA DE 7o DIA

A Diretoria do Clube Jardim Cascata de
Teresópolis, pesarosa com o falecimento
de seu dileto amigo e ex-Presidente JOR-
GE MAROUN FILHO, comunica aos seus

amigos e sócios para a Missa de 7o Dia que fará
celebrar em intenção de sua boníssima alma,
no dia 27 (amanhã) às 11 horas, no Altar-Mor da
Igreja de São Jorge à Rua da Alfândega, 382.

t
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Obituário
Rio de Janeiro

Alvura José Kcllitl. 77, ilc cAn-
cer, no Hospital do INAMPS.
Guiou., casado com ElM Sam-*jfiaio Peitai. Tinha um filho,
moravii no Rio Comprido.
Adcllna (.oni,iilvi's dr Siui/.a,

v 4'l, dc Ihbüffclèticlfl çtirdldcã,
ryjw llospilul dn l.ngoii. Mineira,
i^asnda com Manuel dc Souza
nl.inlo. Tinha dois filhos, mora-

í.vn cm Botafogo,
uiVntonln Martins de Almeida,
,'t?5( dc ncidcnlc vascular ence-
vdilico, no llospilul l.vnngélleo.

PoiluguCs, casado com Alice
. Lourctnjo de Almeida. Tinha

Ijrèg filhos, morava no (Irnjiui.
.".José de Ribamar Pinheiro, dl,
wldo iníarto. no Hospital da He-
,,/jcficcncia Portuguesa. Maia-

.JUICIIHC) bancário aposentado.
.castido.

Hlnria do Rosiirla, 7'í, dc nel-
¦ Vlcntc vascular encelillico, em

mo
viúva dc Avelino dos Símios.
Tinha uma filha.
Nenn Harros Ferreira, Kl, de
liifnrlo, no Hospital da Hcncfi-
conda Portuguesa. Paulista,
casada.
Kosn da Silva Lago, K9, de
broncopncumonin, no Hospital
Espanhol. Gaúcha, viúva dc
José Antônio Pereira do lago.
Tinha dois filhos, morava na
Barra da Ti|uen.
Armddo Mourn dc Azevedo,
77, dc edema pulmonar, no
Hospital Marcílio Dias. Scrgi-
pano, casado com l.ntuimla
Machado dc A/.cvedo. Tinha
dois filhos, morava no Lins.
Luta Bernardo de Ollvclrn, 69,
dc cflncci, no Hospital Gaffrée
Gulnlc. Alagoano, solteiro. Ti-
nha uma filha, morava cm Vila
Isabel.

Itália Medaglla. 7.V dc ala-
que eiudfnco, no Instituto dc
Gi.rdlolog.tl dc Porlo Alegre.

"Viúva do comerciante Carlos
Medaglia, linha uma filha, Via-

idi. nós netas: Jussara (pedago-
.ga). .lacini (dentista) e Janice
..(química), iilétll dc dois Itisne-
i,(<is: Camilo c l.aiissa.

-;• .Iciiui l.dmimdo Kulm, 77, dc
jsquciuin cerebral, no Hospital
dc Clinicas dc Porto Alegre.
Nascido em Montenegro, cia"Íçitovíi.iío 

aposentado! Casa-

JtjS com Alinirn Oliva Kulm,'(jnha dois filhos; Carlos Ed-
Imillido (advogado) c Jofto l.d-

mundo (sonoplasta), além dc
quatro netos c um bisneto.

Estados
Maria dn Conceição A/.eve-

do, IK.dc desnutrição, cm Hru-
siliii. Carioca, solicita, eslu-
dante, morava no Plano Piloto.

Aldrmilrio dn Koclin IMllto,
79, dc asfixia mecAnlca, cm
Brasília; Natural do Espirito
Santo, médico, morava uo Pia-
no Piloto.

Manoel Mm Uns (le .''Iguelre-
do, 55, dc choque lilpovenoso,
cm Brasilio. Natural da Paral-
ba, motorista, casado, morava
cm Cruzeiro.

Francisco Roberll Pinto dn
Fonseca, 29, dc pinada cardio-
respiratória, no Hospital de
Base dc Brasília.

Exteriorii.,
Ipc.

Ilii: Joe Tumer. 74, dc proble-
,Dia renal, no Hospital Daniel
lEiccinan Memorial, dc Inglc-
.Mtopd, Estados Unidos, Cantor

dc blues, era considerado um
(dos maiores vocalistas desse
(gíneio c um dos precursores

do rock nnd roll, Era um cantor
que grltnvn os blues na mais

Jiobrç tradição dc Kansas Cily,
llísse o historiador dc Jn/.z Leo-

ttuud pcltthèr, Nascido em 1**11
•cm Kansas City, Missouri, oh-
«teve a consagração no concerto
ftKrom Splrituals do Swliig dc
iiy.lK no Carncgic Hall dc Nova
Iorque. Entre os temas mais

i,conhceidos do gênero que in-
(itcrpictava Turner sc contam
.Sweel slxleen, Clmhis of love c

:,(sorlun, Corina. Quando ado-
rlcsccntc, Turner se disfarçava
. com as calças do pai c um

bigode postiço e aproveitava
isua enorme estatura para cn-
otrar nos clubes dc Jáw„ Come-
i cou ii carreira em clubes iiotür-
i.tios de Nova Iorque nos anos
oBO com ajuda dc Jolm liam-
•mond, um empresário que pro-
imovia o ju/./. c os blues c orga-
uni/ou os conceitos do Carncgic

I litll de filiais do decênio de 30.
Turner contribuiu para o renas-
cimento do interesse pelos
blues nos unos 4(1 o 50, Entre
Suas gravações mais célebres

'figuram as que realizou em

1941 com o pianista Cicggo Ari
Talum. Nesse mesmo ano
atuou com Duke Ellinglon na
revista musical .liinip for Joy,
na l.tondwiiy. Gravou também
com outros gigantes do teclado
dc Ja/.x como Pcte Johnson,
Mcadc l.ux l.cwis, Albert Am-
mons c Joe Sullivan. Tocou na
orquestra dc Coütlt Basic, com
o saxofonista Eddic l.ockjaw
Davis e com o vibrafonisla Milt
Jackson c os trompctislas Diz-
zy Glllcspic, Clark Terry c
Harry Edison. Nos últimos
anos experimentou renovada
popularidade, sendo incluído
cm 1983 pura um prêmio
Grammy da Indústria discogrii-
fica por seu álbum llbies Trnhi,
gravado com o Koom Full of
Blues,
René llarjnvel, 74, dc crise car-
díaca, em Paris. Autor francês
especializado na literatura dc
ficção científica. Na sua obra sc
destaca como um clássico do
gênero o livro A Noite dos Tem-
pos. Barjuvcl começou a dedi-
cm-sc íi literatura ja maduro,
depois de haver desempenhado
várias profissões c uma vez
consagrado no campo da fieçáo
científica, alternou suas ativi-
dades literárias com a crítica
teatral, comentários mundanos
na imprensa e como autor de
diálogos cinematográficos.

Inquérito Baumgarten volta
à Justiça com 1 mil 664 folhas

ABCI obtém o 1° prêmio
,em relações públicas da
'Faculdade Hélio Alonso
•ni

i > A ABC1 (Agência Brasileira dc Comunicação Integrada)
gunhou, na categoria de Melhor Imagem Empresarial, o 1" Prêmio
fnovaçAo em Relações Públicas, instituído pelos alunos da Facul-
dtlde de Comunicação e Turismo Hélio Alonso c o Conselho
Regional de Profissionais de Relações Públicas.
y A campanha, elaborada pela ABCI para o lançamento da
máquina de escrever Paeit K.000, foi encomendada pela Distribui-
'doras de Máquinas de Escrever do Rio dc Janeiro c leve o apoio
;do JORNAL DO BRASIL. Cupons publicados no JORNAL DO
•BRASIL e na revista Domingo pediam que as secretárias envias-
ícm frases criativas sobre a máquina, e a melhor foi premiada com
uma viagem a qualquer das capitais brasileiras (a secretária
escolheu Manaus). Seis mil cupons foram remetidos à ABCI.

Premiados
FIávio Gomes dc Matos (ABCI), Sônia Mesquita (ABCI),

Roberto Leite Coutinho (Dimcrj). Carlos Christ (Facit) e Carlos
Eduardo VVcavcr (JORNAL DO BRASIL) receberam o premio,
ontem, em solenidade no BNDES. Sérgio Gramático recebeu o
título de Profissional do Ano, Mônica Pinho e Denise Cervantes
foram Revelação cm Relações Públicas, Cláudia Fialho foi
premiada pela Melhor Campanha Institucional, a R. J. Reynolds
Tabaco do Brasil recebeu o premio melhor campanha comunitária
e a Salles lnteramcricana foi premiada pela Participação Especial.

JORGE AZIZ MILHEM
(FALECIMENTO)

t 

Esposa, Filhos, Genros, Noras, Netos e
Bisnetos comunicam o falecimento do seu
quando JORGE e participam que o sepulta-
mento será realizado HOJE, dia 26.11.85, às

17:00 horas, saindo o corpo da Capela n° 3 do
Cemitério da Ordem 3a da Penitência (Caju).

JULIA MARIA BUCSKY
(D. LIA)

tSua 
família comunica seu descan-

so eterno, com seu falecimento
ocorrido no Rio em 24 de novem-

bro, tendo sido sepultada em Nova
Friburgo, convida também para o Culto"IN MEMÓRIA" às 19:30 horas de
domingo, 01 de dezembro, no Templo
da Comunidade Evangélica Luterana de
Nova Friburgo.

Loto

O inquérito sobre seqüestro e morte de Alexandre von
Baumgarten 

'— também informante do SNI —, dc sua mulher
Jcancltc I lansen c do barqueiro Manuel Augusto Valente Pires,
dono do pesqueiro Mlrlml, será devolvido boje ao I" Tribunal
do Júri pelo delegado Ivan Vasques. Ele lem I mil 664 folhas,
seis volumes c sele imensos, resultado dc um trabalho dc
investigação dc cinco delegados, que trabalharam nele desde
outubro de IW2.

O último delegado a trabalhar no caso, Ivan Vasques, está
A frente das investigações há seis meses, designado especialmen-
te pelo secretário dc Policial Civil, Arnnido Campana. No
relatório parcial (pie enviará ao juiz Carlos Augusto Lopes
1'ilhn, do I" Tribunal do Júri, o delegado pede a indiciaçíio do

general Newlon Cruz, ex-comandante do Comando Militar do
Pliuiallo c ex-chefe da Agência Central do SNI, como um dos
seqüestradores,

Vasques pede ainda (pie o juiz-sumarianlc Carlos Augusto
Lopes Filho desmembre o processo cm duas parles: uma cm que

indicia o general Cruz c outra para retornar il polícia para novas
Investigações, que podctTio indiciar mais cinco militares do
Exército como autores do seqüestro c morte dc Baumgarten. Os
novos indiciados seráo o general Octavio de Aguiar Medeiros,
comandante militar da Amazônia; os coronéis Arfdio Mário dc
Sousa Filho c José Luis Sávlo Cosia; o major José Roberto
Biolchinl e o capitíio Itamar Teixeira Barcelos,

Ivan Vasques enviou para análise, no Departamento dc
Investigações Especiais da Sccrctariii dc Polícia, a fita dc sua
secretária eletrônica, onde consta ameaça que recebeu, na noite
dc sexta-feira, logo depois dc anunciar que enviaria o inquérito
hoje para a Justiça. A pessoa que o ameaçou (a mesma dc
outras ligações) perguntava sc seu filho eslava bem, avisava que
clc tinha dc cuidar dc sua saúde c dizia .(pie "você agora sc
associou ao JORNAL IX) BRASIL para dizer que o Medeiros
é lorturador. O Nlnl (Newlon Cruz) ficou zangado c (piando ele
sc zanga, pula no pescoço de um".

Seguro dc vida reforça tese policial
Além do dossiô Baumgarten, lui mais unia prova dc que o

jornalista sabia que ia morrer, pois clc teria feito uma apólice dc
seguro dc vida (ou dc acidentes pessoais) de valor elevado, no
início dc 1982, meses antes do seu seqüestro c morte •— revelou
onlem o advogado Cláudio de Melo Tavares, (pie na scxla-fclra
requereu ao juiz da I" Vara de Ôrlfios a abertura do inventário
dc Jciinnetc Yvonne Ilansen, mulher dc Baumgarten.

A informação sobre a existência da apólice foi transmitida
ao advogado pcia infle dc Jcannctc (sua única herdeira), Denise
I lansen, ao relacionar no início da seinnna passada os bens a
serem invcnlariados. Segundo Denise, .Icannclc lhe mostrou a
apólice no início dc 82, meses antes dc morrer, mas entre os
papéis da filha até hoje esse documento náo foi encontrado. Por
causa disso, o juiz encaminhou ofício aos presidentes da Sul
América dc Seguros c do Instituto dc Resseguros do Brasil
(IRB) solicitando (pie informem sobro a existência da apólice c
seu valor.

Foto de André Durfio
MÉ-SÉÉl

O inventário dc Jcannete I lansen foi aberto somente agora
- Ires anos após sua morte — porque apenas no final dc

outubro foi lavrada a eerlidfio dc óbito, declarando-a oficial-
mente morta. Antes, o corpo da mulher dc Alexandre von
Baumgarten eslava enterrado como 0 dc indigente, no cemité-
rio dc Teresópolis.

Ao ser encontrado o cadáver, quatro testemunhas reco-
nheceram o corpo como sendo de Jcannctc, inclusive a infle
dela, com base nas fotografias tiradas pela perícia. Mas as
dificuldades (pie tumultuaram a apuração do caso, no governo
passado, impediram até mesmo (pie fosse reconhecida como
morta — conforme lembrou o advogado ao comentar a demora
na abertura do inventário.

Agora, na fase dc levantamento dos bens de .Icannclc,
enfim reconhecida como morta, a apólice poderá servir para
reforçar as denúncias feilas por Alexandre von Baumgarten no
dossiê.

Aeronauta diz que não
matou Déa Cardim, mas
comete contradições

Paulo Martins Ramalho é do PDS do Pará

Deputado é detido com
fazendeiros por causa
de dólares falsificados

A Delegacia de Vigilância e Capturas da Baixada lliuni-
nense apreendeu onlem 95 mil dólares falsos (equivalentes a
Crt 1 bilhão 2(K) milhões) que estavam com dois fazendeiros do
Pará, hospedados no Hotel Argentina, tio Flamengo, Oscar
Talvancs Mendonça dc Barros, 34 anos, c Armando Carvalho
Assaigo, <IK, (pie foram detidos. Eles estavam com o deputado
estadual Paulo Martins Ramalho (PDS-PA), que disse ao
delegado Juarez Lisboa, da DV da Baixada, não saber das
transações dos amigos, que encontrara por acaso no Rio, na
semana passada.

A polícia deteve também Maria do Socorro Oliveira, 31
anos, amiga dc Oscar Talvancs. Foi ela quem guardou por uma
semana a mala com os dólares falsos, mas disse náo saber do
conteúdo, até que há trôs dias, desconfiada, abriu a mala. Entáo
pegou um maço dc 20 notas dc 20 dólares e pediu a um amigo,
Paulo César Almeida, "para avaliar",

O amigo entregou os dólares a um "negociante cm
Caxias", que foi preso ao tentar passá-los. Maria disse que na
mala havia Uni bilhete dc Talvancs, pedindo para 

"entregar os
dólares somente ao deputado Paulo Ramalho".

Amigos e dólares falsos
Maria do Socorro disse ontem na DV da Baixada que há 15

dias foi procurada por um amigo dc infância dc Bragança, no
Pará, o fazendeiro Oscar Talvancs, cm seu trabalho, no Estacio.
Ele pediu para guardar a mala, pois estava no Rio a negócios c
iria a São Paulo, voltando cm seguida, quando apanharia a mala
cm sua casa, cm Rocha Miranda.

Ela guardou a mala durante uma semana c, como só vai cm
casa aos sábados (ela fica com uma prima no Rio Comprido
durante a semana), só no último final de semana resolveu abrir
a mala c viu os dólares, que achou "dc má qualidade". A polícia
apreendeu o dinheiro falso na Vila São Luiz, em Caxias, e
chegou facilmente a Paulo César dc Almeida, amigo dc Maria.

Maria contou à polícia que Oscar havia levado a mala para
seu hotel no Flamengo, onde os policiais apreenderam os
dólares falsos, detendo o fazendeiro Armando Carvalho e o
deputado Paulo Martins Ramalho.

— Náo sabia que meus amigos estavam envolvidos nessas
transações. Conheço os dois há sete anos como fazendeiros,
homens dc bem, c me achei na obrigação dc acompanhá-los à
polícia, disse o deputado na delegacia, explicando que fora
visitar os amigos.

Oscar Talvancs disse que os dólares eram seus e que iria
fazer contato cm Ponta Porá, no Mato Grosso do Sul, mas não
isentou dc culpa seu amigo Armando Carvalho, que, por sua
vez, negou envolvimento na história. Muito nervoso, o depu-
tado do PDS agrediu os fotógrafos dos jornais O Dia c Jornal
dos Sports, que tiraram sua foto na delegacia. Todos os
envolvidos, inclusive o deputado, foram encaminhados à Polícia
Federal.

Ini uma hora c meia dc
depoimento, o aeronauta João
Carlos Pessoa dc Oliveira negou,
ontem il tarde, na Delegacia de
Homicídios, que tivesse assassi-
nado a empresária Déa Gomei
Cardim, cm outubro dc 1'M). na
Urca, Indiciado como suspeito,
antes do depoimento clc foi iden-
tifieado diitiloscopicauicntc paru
qualificação criminal. O acro-
naiilii se contradisse duas vezes
ao depoimento.

Na delegacia, .lodo Carlos
negou-sc a falar com os jornalis-
tas. Seu advogado, Maurício
Porlo, que prometeu apresentar
para depoimento iiinanliá a filha
dc Déa Cardim, Andréa, afir-
mou (pie "nâo há novidade no
inquérito que justifique a indicia-
çíio" do cliente, Segundo Poilo,
ns Investigações do detetive Ja-
mil Waiwiu são "fantasiosas",
saíram dc "uma bola dc cristal" c
nada provam contra Jo.io Carlos

Foto do Evandro Teixeira
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João Carlos
de Oliveira

Calmo
João Carlos chegou á Delegacia dc Homicídios com 0 advoga-

do âs I4li. Primeiro foi identificado — na gíria policial chama-se
tocar plana — c negou-sc a responder âs perguntas dos jornalistas.
João Carlos sc manteve calado e caliishaixo, mas aparentemente
calmo c sem sc incomodar com as luzes dn TV c os flashes
fotográficos. Mas quando, por breves instantes, faltou energia no
prédio da delegacia c as luzes sc apagaram, clc desabafou cm voz.
baixa: "Papai do céu ajuda."

Das I5h30mln âs I7h, Joào Carlos prestou depoimento nos
delegados Wanderlci José da Silveira c Carlos Nalal. A presença dos
jornalistas â tomada do depoimento c â identificação daliloscópica
foi proibida pelo advogado Maurício Porto. Ouando o aeronauta
(piloto de helicópteros da empresa Votcc) terminou o depoimento,
deixou a delegacia rapidamente, sem íalar com a imprensa.

Enquanto João Carlos esteve no gabinete do delegado Silveira
depondo, o detetive JaiT.il Warwar conversou com os repórteres.
Sustentou suas conclusões c garantiu ter provas técnicas comprovam
do ser João Carlos "o único capaz dc ler inalado Déa Cardim". O
policial lamentou que 0 automóvel do aeronauta, nma Caravan
dourada, náo tivesse sido periciada na época do crime: "Isto foi uma
falha imperdoável na apuração dó assassinato, mas, mesmo assim,
posso provar que João Carlos malou Déa Cardim."

Contradições
Em seu depoimento, relatado pelos delegados, João Carlos

disse que conhecia Déa Cardim há mais dc 10 anos antes do crime,
amizade surgida do convívio social. Afirmou ainda que, após a
morte da empresária, morou com Andréa, a pedido dela, por um
ano. Logo depois caiu em contradição, quando disse que deixou
Andrc"a nove meses depois do assassinato dc Dea Cardim.

Contou que, na noite do crime, jantou na Boate Hippopotá-
mus eom Andréa, Déa e um casal dc italianos, do qual náo
recordava os nomes. Lembrou que, por volta ds 2h, levou Déa
Cardim em casa, na Urca, e voltou ccrca.de 20 minutos depois.
Disse que vestia calça c camisa esportivas, mas não sc recordou das
cores.

João Carlos afirmou que, ao chegar na Urca, parou o carro
bem em frente ao portão da casa de Déa, que saltou c acenou em
despedida. Ontem, o aeronauta disse náo se recordar se a empresa-
ria havia ou não aberto o portão de entrada. Nos depoimentos na
época do crime clc afirmou que ela acenava depois dc ter aberto o
portão e estar entrando no jardim. Foi sua segunda contradição.
Afirmou ainda que soube da morte dc Déa por volta das 8h da
manhã, por telefonema da empregada Maria José.

João Carlos contou também que náo saiu do carro para se
despedir de Déa e que não viu ninguém na rua perto da casa. Negou
ainda a denuncia de ter tentado matar Paulo Eduardo Pires, um
primo com quem teve um restaurante em sociedade no Condomínio
Atlântico Sul, na Barra da Tijuca. Ele negou tambem ter qualquer
arma ou ter o hábito de andar armado.

FRITZ WIMMER

t
(MISSA DE 7o DIA)

A família agradece as manifestações de pesar pelo seu falecimento, e convida
para a Missa de 7o Dia, que será celebrada amanhã, dia 27 de novembro, às
930 h na Igreja de N" Sa do Monte do Carmo — Rua 1o de Março, s/n° (ao
lado da antiga Catedral). Dispensam-se cumprimentos após o ato religioso.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av Brasil.
SOO. Oe 2* a 6* ali 24:00 h. aos sábados
até 19:00 h e domingo até às 23:00 li.
Tel.: 2G4-4422 Rs 35D e 356 ou no
horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

MISSA DE T DIA

FRITZ WIMMER

t 

Martin, Sônia, André, Guilherme, Silvia
Wimmer e Vera Guimarães convidam para
Missa de 7o Dia que se fará celebrar em
memória de seu querido pai, sogro, avô e

amigo, à realizar-se na Igreja do Perpétuo
Socorro — Lago Sul — Brasília(DF) no próximo
dia 27, 5Meira, às 8 horas.

ESTHER BRAGA FAZENDA
(7o DIA)

tSua 
família convida para Mis-

sa em intenção a sua Alma
que será rezada na 5a-feira dia

28, às 9 horas na Igreja da Santís-
sima Trindade, à Rua Senador
Vergueiro, 141.

Três aposledorcs — um do Rio, outro de Duque dc
Ciixíhs (RJ) e um terceiro dc Registro (SP) — acertaram a
quina no concurso 274 da Loto, com as dezenas 16, IR, 23,
50 c 65, Sorteadas em Brasília. Caberá a cada um a soma dc
CrS I bilhão 235 milhões 239 mil 548. A quadra leve 408
ganhadores, com prómio individual dc CrS 9 milhfies 82
mil 644.

Tempo
Satélite — GÓES — INPE — Cachoeira Paulista — (25/11/85) 18 hora»
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A frenie quente que sc estende do Rio dc Janeiro até
0 interior do estudo de Sáo Paulo, continua causando
nebulosidade c pancadas dc chuvas isoladas cm algumas
áreas desses estudos.

A nova frenie fria que eslá no litoral Norte da
Argentina, deve começar a influenciar 0 tempo no Sul do
pais provocando alimento de nebulosidade c chuvas no Rio
Orando do Sul.

Nas demais regiões do país o tempo varia dc claro a
nublado com chuvas passageiras no Norte e Ccntro-Ocstc.
No Nordeste poderá ocorrer chuvas esparsas no litoral.

No Rio é em Niterói
[.ncobcrlo a nublado com (hu
vas esparsas ç IrOVOlldnS isola
das, principalmente nas re-
giOes serranas, Períodos dc
melhoria. Temperatura está-
vel, Ventos; Sudeste a liste
ocasional me n le moderados,
Visibilidade moderada a boa.
Máx: 30.3. em ISiingu, m(n:
21.0. no rinmcngo.

Precipitação das chuvas cm mm
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Pai mata filho a tiros,
põe fogo na casa e se
suicida logo em seguida I

O inconformismo com a separação recente da mulher,
Norma, teria motivado Lauro Paes Coelho, 54 anos, funcionárioi
da Secretaria Municipal de Fazenda, a matar com dois tiros no
rosto, o filho Rodrigo, dc sele anos, incendiar a sua casa — Rua
Porlo Franco, ..7, Sulacap — e se matarem seguida, também com
dois tiros.

Agonizante, Lauro foi levado ainda para o Hospital Carlos
Chagas, por um vizinho, mas morreu poucos minutos depois. No
trajeto para o hospital, lúcido, Lauro náo quis contar ao vizinho o
que o teria motivado a cometer a tragédia. Repetia a todo
instante, que 

"tinha 
que morrer".

Apesar do desespero, Lauro conseguiu preparar toda a ccna>
que comoveu vizinhos, policiais c demais pessoas que a assisti-
ram. No jardim da casa, colocou um grosso tapete e travesseiros,.
Matou o filho, que deixou ali deitado, incendiou a casa — de dois
quartos, sala, cozinha c banheiro — e deitando-sc ao lado do
menino deu um tiro na própria boca e outro no peito.

GERALDO BARROZO DO AMARAL (D0D0)

t
dos.

MISSA OE 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
7° Dia, quarta-feira, dia 27, às 11 horas na Irmandade do SS.
Sacramento. Santo Antônio dos Pobres — Rua dos Invâli-

42 (Esquina com R. do Senadol — Centro.

MARIA CECÍLIA PACHECO
ARAUJO DA SILVA

(7' DIA)

tSua 

família sensibilizada com as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento convida parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia que será celebrada dia 27.
quarta-feira, às 18 horas, na Igreja do Cristo

Redentor, à R. das Laranjeiras 519.

JORGE AAAROUN FILHO
MISSA DE 7° DIA

tA 

Diretoria do Clube Jardim Cascata de
Teresópolis, pesarosa com o falecimento
de seu dileto amigo e ex-Presidente JOR-
GE MAROUN FILHO, comunica aos seus

amigos e sócios para a Missa de 7° Dia que fará
celebrar em intenção de sua boníssima alma,
no dia 27 (amanhã) às 11 horas, no Altar-Mor da
Igreja de São Jorge à Rua da Alfândega, 382.

./
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Sílvio Ferraz
• Corrospondanta
! Washington — 0 governo brasileiro não

Jroporá 
nenhum acordo ao Fundo Monetário

i.tcrnacional por acreditar nfio ser necessário,
...declarou ontem o ministro da Fazenda, Dilson

Funaro, que esteve na Capital americana para
conversar com o secretário do Tesouro. James

—Baker, e com o dirctor-gcrcntc do FMI, Jacques
" dc Larosiòre.
< Sobre a liauidaçào dos bancos Auxiliar c
1 Comind, o ministro foi enfático: o governo não
1 arcará com os compromissos assumidos por' estas instituições junto aos bancos estrangeiros.

"Sc não pagamos aos brasileiros, não faz sentido
\ pagar aos estrangeiros", disse.

Pacote econômico
i No domingo, o ministro da Fazenda almo-
1 çou com o dirctor-gcrcntc do FMI na embaixada

do Brasil c conversaram durante quatro horas.
1 Funaro explicou o pacote econômico quc o' 

presidente José Sarney enviará ao Congresso e
' reafirmou a sua posição de náo recorrer ao' Fundo para resolver a questão da dívida externa
' brasileira. Dc Larosière achou o plano muito

bom, cm linhas gerais, mas náo adiantou um
julgamento definitivo porque náo possuía núme-'. 
ros, esclareceu Funaro.

Perguntado sobre a possibilidade de renego-
, ciar a dívida externa brasileira com os bancos c
j sem o FMI — a presença do Fundo era até então
| uma precondiçáo — Funaro disse quc isso será
¦ feito sem problemas. 

"Rolaremos a nossa dívida
por mais um ou dos anos", afirmou. Para

j fortalecer a sua crença, o ministro disse quc a'¦ Colômbia já renovou empréstimos com os ban-
I cos sem recorrer ao FMI e quc, portanto, cie' fará o mesmo. "Isso náo impedirá que nós
' sempre mantenhamos o FMI informado sobre a
, forma como estamos gerindo a nossa ccono-

mia", disse.

A visita quc fez a Baker, na Secretaria do
Tesouro, durou meia hora além do previsto,
estendendo-se por uFuzcnda, na entrevista quc
concedeu na embaixada, antes de embarcar dc
volta para o Brasil, afirmou quc a conversa com
Baker foi muito produtiva c teve por objetivo
informar as linhas gerais do plano econômico do
governo c, igualmente, discutir o plano do
secretário do Tesouro americano para remediar
a crise da dfvida externa dos pafscs latino-
americanos. "Expliquei a Baker que via com
otimismo sua iniciativa porque seu partido cra o
do crescimento econômico, mas nlcrtci-o para o
fato dc quc um aumento nas taxas dc juros
internacionais poderia fazer qualquer plano eco-
nômico sucumbir", disse Funaro.

E prosseguiu: 
"Afinal, o desajuste america-

no já foi pago pelo mundo, agora eles é quc
devem verificar a questão das taxus dc juros',

Funaro acredita ainda ser o plano dc Baker
modesto cm sua amplitude. Sc o Volcker au-
mentar a taxa de juros cm 1% apenas, será o
suficiente para engolir os 9 bilhões dc dólares
que o governo americano está disposto a colocar
na mesa, disse Funaro, referindo-sc ao presiden-
te do Federal Reserve Bank — o banco central
dos Estados Unidos, c que está cm visita à
Argentina.

Vai muito bem
O ministro da Fazenda disse ter recolhido as

melhores impressões tanto dc James Baker
como dc Jacques de Larosière sobre a situação
da economia brasileira. "Ambos disseram quc
estamos muito bem,, ressaltando o papcl-chavc
quc teve o crescimento econômico para resolver
alguns problemas cruciais do nosso país", disse.

— Estou há 90 dias no Ministério c já ouvi
duas conversas. A primeira dizia quc sem o
Fundo o Brasil não renegociaria a sua dfvida.
Hoje acham que o pafs vai muito bem — frisou
Funaro.

FotodeArquivo

Funaro afirma que o país não fará acordo com o FMI
BC espera 50 propostas de i
compra do Comind e Auxiliar

''¦ lf_--R ____¦"'-___---^-- ~ ______Bm' ¦ __-^_9BB__a '.¦.¦'¦?

Sâo Paulo •— Cerca dc 50 bancos participa-
ráo da licitação dc venda das 375 agencias do
Comind c do Auxiliar, informou ontem o diretor
da Área dc Fiscalização do Banco Central, Tupy
Caldas dc Moura. As propostas serão recebidas
até o meio-dia dc hoje c, imediatamente, come-
çarão a ser analisadas pelo Banco Central, que
divulgará "quem fica com o quc" amanhã pela
manhã.

Com a venda, o Banco Central irá arrecadar
Cr$ 1 trilhão 500 bilhões. Ficarão faltando ainda
Cr$ 5 trilhões 500 bilhões para cobrir o rombo
do Comind, do Auxiliar c do Maisonnave,
recursos quc deverão ser conseguidos com o
leilão dos bens dos administradores dos trôs
bancos, afirmou Tupy Caldas dc Moura, embora
ressalvando quc o passivo possa ser ainda maior
do quc o inicialmente estimado, dc quase CrS 7
trilhões,

Em conversa com o presidente cm exercício
da Federação Brasileira das Associações de

Ministro Funaro disse que o Brasil vai rolar
a dívida por mais um ou dois anos

Novo pacote pode sair por decreto-lei
Brasília — O governo deseja evitar o uso do

decreto-lei para baixar o pacote econômico que
considera imprescindível para reduzir o déficit
público e reordenar a economia. Às 9h, no
Palácio do Planalto, o presidente José Sarney, o
ministro da Fazenda, Dilson Funaro, c o minis-
tro do Planejamento, João Sayad, tentarão
montar uma estratégia com os membros do
conselho político — formado pelas lideranças do
governo no Congresso — para que o pacote
passe no Congresso Nacional, pois o governo
teme a sua rejeição.

Entre outras medidas, o pacote prevê a
criação de novos impostos, e o descontentamen-
to que isso causa já foi captado nas bancadas dos
vários partidos. Para evitar o impasse, os minis-
tros da área econômica têm mantido constantes
contatos com os líderes da Aliança Democrática
tendo em vista o curto prazo até o recesso
.parlamentar — que começa no dia 5 de dezem-

_bro — o governo deverá enviar o pacote ao
Congresso amanhã, ou, no mais tardar, até

-sexta-feira.
Mas, segundo fontes do governo, caso o

pacote seja rejeitado no Congresso, o presidente
José Sarney não abrirá mão do uso do decreto-
lei. Sua promessa de que não usaria este instru-
mento foi quebrada na semana passada, após a
liquidação extrajudicial dos bancos Auxiliar,
Comind e Maisonnave. Foi através de decreto
lei que o presidente instituiu a correção monetá-
ria dos passivos de instituições financeiras liqui-
dadas.

A reunião de hoje será aberta pela exposi-
ção de motivos dos ministros da área econômica,
que tentarão esclarecer todos os detalhes do
pacote às lideranças do PMDB e do PFL no
Congresso. Os ministros tentarão demonstrar
que, ao contrário dos rumores, o pacote não
penalizará, através de impostos, os assalariados~de renda média e baixa. O presidente Sarney
não ficará até o final da reunião, pois tem
viagem marcada às lOh para o Rio, onde partici-
pa de almoço, no Museu de Arte Moderna
(MAM), em homenagem a dona Niomar Muniz.
Após sua saída da reuniáo, o ministro Dilson
Funaro assumirá o comando dos trabalhos.

As medidas fundamentais contidas no paço-
te econômico do governo são as seguintes: área
tributária:

1) Isenção do Imposto de Renda na fonte
para quem ganha até seis salários-mínimos (CrS
4 milhões 800 mil), redução do desconto cm
folha para quem ganha até CrS 30 milhões e
aumento da alíquota para os quc recebem mais
dc Cr$ 36 milhões (ou acima de 50 salários
mínimos, CrS 30 milhões).

2) Obrigatoriedade de as 3 mil maiores
empresas do país (com lucro superior a 40 mil
ORTNs anuais, CrS 2 bilhões 500 milhões)
apresentarem declaração semestral dc rendi-
mentos. Estas empresas deverão ter seus lucros
com especulação financeira taxados;

3) Aumento da tributação no open market e
over night e transformação do Imposto dc Rcn-
da incidente sobre as operações em Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF);

4) Tributação das operações em bolsa nos
mercados a termo e futuro, excluídas as commo-
dities (produtos agrícolas).

Na área administrativa, são as seguintes:
1) Corte de 10% a 20% nas despesas de

custeio da administração federal direta, indireta
e empresas estatais;

2) Corte de 10% a 20% nos contratos da
União com empresas prestadoras de serviços.
Os cortes não deverão atingir os investimentos
considerados prioritários no orçamento da
União para 1986.

3) Privatização dc empresas estatais, medida
com a qual o governo espera arrecadar CrS 15
trilhões no próximo ano. A primeira relação de
empresas a serem privatizadas — cerca de 20 —
acompanhará o pacote econômico.

4) A criação de um "recolhimento compul-
sório" sobre os depósitos de caderneta de pou-
pança dos conglomerados financeiros privados e
da Caixa Econômica Federal para formar um
fundo especial destinado, exclusivamente, ao
financiamento de habitações populares.

Governo admite que burocracia
estatal freia programa social

Brasília — O governo tem dificuldades na
execução do programa de prioridades sociais e' acha necessário que a Aliança Democrática faça

•¦pressões e cobranças para colocá-lo em prática,"afirmou o coordenador de comunicação social' do Ministério do Planejamento, Carlos Alberto"Sardenberg, durante palestra no 2o simpósio
sobre relações entre os poderes Executivo e
Legislativo na Nova República.

Outros dois colaboradores do ministro do
Planejamento, João Sayad, Marcelo Lara Re-
sende e Paulo Roberto Haddad, subscreveram
as observações de Sardenberg, ao assinalarem

¦~que a burocracia estatal não está preparada para
executar projetos de caráter social. Lara Resen-* de denuncia a falta de capacidade técnica do
governo para a execução de tais programas,
enquanto existe uma resposta muito rápida, por
exemplo, "nos casos envolvendo a construção'. 
de uma hidrelétrica ou de uma estrada".

Reforma administrativa
Sardenberg reconheceu a validade das críti-

| cas feitas por diversos segmentos da sociedade
t ao programa de prioridades sociais, consideran-

do-as pertinentes. Ele lembrou outro programa
incluído no I Plano Nacional de Desenvolvimen-
to (PND) da Nova República, o da reforma
administrativa, como forma de melhorar a efi-
ciência do corpo técnico encarregado de execu-
tar o programa de prioridades sociais. Este
programa dispõe, até o final de 1985, de CrS 12
trilhões e, em 1986, de outros Cr$ 25 trilhões.

A grande dimensão do programa, segundo
Sardenberg, é outro fator limitador, já que a
máquina burocrática do governo não está acos-
tumada a trabalhar com uma quantidade tão
grande de recursos financeiros num curto perío-
do de tempo. O presidente José Sarney mandou
que a Seplan acompanhe se o dinheiro destinado
a um programa de saúde ou alimentação chega
realmente ao seu destino.

Para Paulo Haddad, na maioria das vezes
existem recursos financeiros suficientes para a
execução, das prioridades sociais. O que falta,
disse ele, é eficiência ao gastar o dinheiro. É
comum verificar que a máquina estatal responde
muito mais facilmente à execução de um progra-
ma de substituição de importações do que ao
Polonordeste, esclarece o técnico.

Volcker se reúne com governo
e empresários da Argentina

Buenos Aires — O presidente do banco
central americano (Federal Reserve), Paul Vole-

_ker, continua mantendo uma série de reuniões
com homens de governo, políticos, economistas
e empresários argentinos. Analistas argentinos
acham que sua intenção é inteirar-se da situação
econômica do país, que deverá ser o primeiro a
participar do Plano Baker — imaginado pelosEUA para modificar a situação das naçóes
endividadas.

Durante o fim de semana, segundo a agên-
cia DPA, Volcker esteve reunido durante cerca
de oito horas com a equipe econômica, liderada
pelo ministro Juan Sourrouillc, se avistou com o
presidente Raul Alfonsín e ontem à noite encon-
trou os economistas dos partidos Justicialista
(peronista), Liberal e União Cívica Radical (no
governo).

De acordo com o peronista Roberto Lava-
na. Volcker elogiou o Plano Austral por ter

reduzido sensivelmente o déficit fiscal e a infla-
ção no país, além das medidas adotadas pelo
governo para privatização de empresas estatais.
Segundo os analistas, essas iniciativas são justa-
mente condições impostas pelos EUA para os
países endividados participarem do Plano
Baker.

Volcker também explicou a seus interlocu-
tores, segundo a agência Efe, as perspectivas de
investimento na Argentina por parte das empre-
sas norte-americanas, pois o Plano Baker prevê
maior abertura do mercado interno.

Segundo o dirigente liberal Conrado Hei-
bling, a iniciativa americana é uma espécie de
Plano Marshall para países que demonstrem
competência no combate à inflação. Mas, para o
jornal especializado Âmbito Financiero, Volcker
foi à Argentina insinuar ao governo que o Plano
Austral é muito duro com o setor privado. O
ponto central de sua agenda seria a privatização.

_ Diniz leva a Sarney \
apoio de empresários

Brasília — Afirmando estar certo de transmitir o
pensamento da "esmagadora maioria do empresariado
brasileiro", o empresário paulista Abílio dos Santos Diniz,
presidente do grupo Pão dc Açúcar, esteve ontem com o
presidente José Sarney para levar o seu apoio às medidas
que o governo vem tomando para combater a inflação c
garantir o ritmo de crescimento da economia.

Sc olharmos para o passado recente — disse o
empresário — para o final do governo passado ou para o'
início do atual, só teremos visões absolutamente sombrias,
quc contrastam com as dc hoje, quando vemos o País
combater os seus problemas estruturais sem comprometer
o crescimento econômico".

Abílio Diniz criticou o presidente da Associação
Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, que,
cm audiência com o presidente da República, manifestou-
sc contrário à elevação dos impostos, em nome da defesa
dos contribuintes. "Negar quc há campos, na economia
brasileira, onde ainda sc pode aumentar impostos, é mais
do quc negar uma verdade evidente; é prestar um desservi-
ço à Nação. É possível aumentar os impostos, e conse-
qüentemente a receita, Sem penalizar as classes de baixa
renda", acentuou Diniz.

Segundo o empresário paulista, 
"são visíveis as

vitórias do governo em todos os terrenos da economia; é
preciso ter consciência de que esse não é um trabalho para
mágicos ou feiticeiros. E um trabalho sério e cotidiano
contra a inflação". Abílio Diniz enumerou os avanços no
crescimento da indústria, do comércio e da massa global
dos salários, além de elogiar as medidas governamentais
que provaram ser possível reduzir as taxas de juros,
abrindo caminho para maiores investimentos dos setores
privados.

Só é preciso — alertou — quc o Estado se esforce
para diminuir os seus gastos. Principalmente de custeios.
Do contrário, não haverá correspondência entre a arreca-
dação e os benefícios para o contribuinte.

Bancos (Febraban), Pedro Conde, o dirctofdo
Banco Central recebeu o apoio dos banco1.;' à
proposta dc garantir, por 180 dias, o empato
dos funcionários das duas instituições sob regi-
me dc liquidação extrajudicial. Para Pedro Con-
dc, como há interesse dos bancos cm compratas
agências, a resolução quc exige aporte de capital
não deverá ser obstáculo, "pois é maior parte
das instituições tem um patrimônio líquido que
supera esta necessidade'.

Consulta feita ao Bamcrindus, Real, Uni-
banco, Nacional, Sogcral c outros revelou jjúe
os bancos apresentarão propostas dc comprá^le
agências, porque querem evitar o avanço^ do
estado na economia, de acordo com Pccjro
Conde. O Banco Central, ao analisar os prcfpn-.
dentes à compra do espólio, dará prioridade
para os bancos dc pequeno c médio porte,
evitando, segundo Tupy Caldas, "uma maior
concentração do mercado financeiro".

Maisonnave terá saída política
'/O

. i
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Brasília — A solução para o Maisonnave
será política c o Banco Central já se convenceu
dc quc a saída será o Meridional — banco estatal
quc sucedeu ao Sul Brasileiro c Habitasul —
comprar as cartas-patentes das 17 agências do
Maisonnave.

A saída contraria afirmações anteriores dc
outros membros do governo, dc quc instituição
governamental alguma participaria do leilão dos
bancos liquidados. Ontem dc manhã, o presi-
dente do Meridional, Sinval Guazzclli, reuniu-se
com o diretor da área bancária do BC, Thadcu
Gomes, mas não houve avanços nos entendi-
mentos.

Hoje, enquanto Sinval Guazzclli estiver fa-
lando à Comissão dc Economia do Senado sobre
o Maisonnave, o diretor dc Fiscalização do BC,
Tupy Caldas de Moura, c o chefe do Departa-
mento dc Processos Administrativos, Francisco
Flavio Salles Barbosa, estarão viajando para
Porto Alegre a fim de aprofundar as negociações
com o Meridional.

O lobby gaúcho já está montado e mesmo
Fernão Brachcr, do Banco Central, já acha quc
a única solução viável para o Maisonnave é o
Meridional. Tupy Caldas dc Moura, em São
Paulo, garantiu quc a compra será feita com

recursos próprios do Meridional, quc pagará
pelo Maisonnave cerca de CrS 100 bilhões, fo

— O governo não vai colocar dinheiro pú-
blico para viabilizar a operação — disse Tupy
Caldas. — Náo se trata dc uma reprise dos casos
Sul Brasileiro c Habitasul. Como o Meridional
será privatizado cm dois anos c como o governo
não colocará dinheiro seu, não há motivos fiara
alarme. Náo iremos estatizar nada.

Segundo o presidente do Banco Centra(f.só
o Meridional está cm condições de sc responfa-
bilizar por cerca dc 1 mil funcionários do Mai-
sonnavc c esta foi a justificativa encontrada para
colocar o banco fora do leilão, de hoje,,do
Auxiliar e do Comind.

Movimentando-se com desembaraço dentro
do Congresso Nacional, o lobby sulista está
pronto para mostrar quc o Rio Grande do Sul
não pode perder também o controle do Maisípn-
nave. Ronaldo César Coelho, presidente da
Associação Nacional dos Bancos dc Invcstimcn-
tos (Anbid), quc coordena a licitação do Aiíxi-
liar c Comind, saiu dc uma longa reunião corh a
diretoria do Banco Central na sexta-feira acredi-
tando que o problema do Maisonnave será
resolvido pelos próprios gaúchos.

Meridional fica mesmo com Habitasul
Porto Alegre — Enquanto o presidente do

Meridional, Sinval Guazzclli, discutia em Brasi-
lia a compra do Maisonnave, a diretoria do
banco estatal gaúcho sc reuniu com o ex-diretof
do Habitasul, Pericles Druck, para discutir os
detalhes da absorção do outro banco liquidado.

A forma jurídica encontrada, já aprovada
pelo Conselho Monetário Nacional, foi a dação
em pagamento. O Banco Habitasul devia ao
Meridional, por conta do antigo Sul Brasileiro,
cerca de Cr$ 330 bilhões. Para pagá-los serão
dadas ao Meridional as cartas-patentes do banco
comercial, suas 33 agências, o fundo dc investi-
mento, corretora, distribuidora e leasing. O
resto da dívida será paga daqui a três anos,
garantida por imóveis e debêntures. Os direto-
res do Meridional acham que, assim, ficará
saneado o Sul Brasileiro, que poderá reabrir na
próxima semana.

Se o Maisonnave também for incorporado,
o Meridional ficará com 475 agencias.

O ex-presidente do Habitasul, Pericles

Druck, foi quem propôs a fórmula da dação'bm
pagamento, desde quc o BNH liberássemos
recursos relativos ao Fundo de Assistência à
Liquidez (FAL) quc outra empresa do grupo, a
crédito imobiliário, tinha junto ao BNH, c que
era fundamental para o levantamento da inter-
vençáo do Grupo. O BNH acabou liberando, na
semana passada, CrS 287 bilhões do FAL. Com
eles, serão pagos os investires, que mantém 40%
das suas ações no Banco Habitasul (agora-do
Meridional) c receberão os 60% restantes, em
parcelas mensais durante os próximos cinco
meses.

O único ônus para o Meridional ao assumir
o Habitasul e todo o seu braço financeiro será o
acréscimo na folha dc pagamento, dc Cf$ 4
bilhões 200 milhões assumindo seus 1 mil'200
funcionários, informou o diretor financeiro do
Meridional, Ricardo Russowsky. Parte dos' re-
cursos do BNH será usado ainda pelo liquidante
da sociedade de crédito imobiliário para o
pagamento de funcionários e outras depesas.

Juiz dá só 5 dias Cica

Limite da restituição
de Imposto de Renda
já chega a 80 ORTNs

Brasília — Chega hoje à rede bancária o 24" lote de
restituições do Imposto de Renda cobrado em excesso das pessoas
físicas no ano passado. O limite máximo de restituição foi
aumentado de 70 para 80 ORTN (CrS 5 milhões 83 mil 777), em
relação à semana passada.

O 24° lote é composto por 171 mil 705 cheques, o que eleva o
total de cheques já emitidos pela Secretaria da Receita Federal a 4
milhões 532 mil 412 — cerca de 87% dos 5 milhões 200 mil
contribuintes com direito à restituição.

Ao todo, foram emitidos cheques no valor de cerca de CrS 6
trilhões — ou 66% do total de CrS 9 trilhões previstos para as
restituições das pessoas físicas. O último lote de devoluções —
com 700 mil cheques de mais de CrS 19 milhões —, que seria
enviado aos bancos no dia 17 de dezembro, foi adiado para depois
do Natal, com o que a Receita espera que só sejam resgatados
após a virada da correção monetária de janeiro.

Até agora, as restituições do Imposto de Renda acumulam
uma variação de 160%, equivalente à correção monetária desde
janeiro. Quem tiver restituição a receber neste último lote deve
esperar mais uma semana pois, com a virada do mês, terá um
ganho adicional com a correção monetária de novembro.

Ex-secretário William
Simon testemunhará em
favor de Mário Garnero

São Paulo — O ex-secretário do Tesouro dos Estados
Unidos, Wiliam Simon, será a ultima testemunha dc defesa do
empresário Mário Garnero, controlador do Banco Brasilinvest de
Investimento, sob liquidação extrajudicial, revelou ontem o seu
advogado, Márcio Thomaz Bastos, que irá aos Estados Unidos, no
próximo mês.

Simon será ouvido pela justiça norte-americana através de
uma carta rogatória. Márcio Thomaz Bastos elaborou ontem à
tarde, as perguntas que serão feitas ao secretário William Simon,
amigo de Mário Garnero e também ex-membro da Junta de
Governadores do Brasilinvest, a holding do grupo.

À espera
A Citicorp deverá apresentar amanhã ao Banco Central um

sócio brasileiro que, junto com o Grupo Ferruzzi, da Itália,
assumirá o controle do Banco Brasilinvest, com um investimento
estimado em CrS 400 bilhões. A decisão sobre o Banco Brasilin-
vest de Investimento deveria ter sido adotada na última semana,
mas devido às liquidações do Comind, Auxiliar e Maisonnave foi
transferida para amanhã.

São Paulo — O juiz Aclides Burgarelli, da 9a
Vara Cível de São Paulo, deu ontem apenas
cinco dias de prazo — e não 40 como o solicitado
— para a Bonfiglioli Comercial e Construtora
S/A, da Corporação Bonfiglioli, apresentar os
documentos necessários à instrução do pedido
de concordata preventiva, feito pela empresa no
final da semana passada. Se este prazo não for
obedecido, a construtora terá a falência decre-
tada.

A exemplo do que fizera anteriormente, a
Cica (Companhia Industrial de Produtos Ali-
mentidos), que entrou com pedido de concorda-
ta na 3a Vara Cível de Jundiaí (SP) — a diretoria
da Bonfiglioli Construtora (fundada em 1954),
alega que está "submetida à insegurança e
desequilíbrio gerados pela abrupta decretação
da liquidação, pelo Banco Central, do grupo
financeiro Auxiliar, ao qual a empresa está
solidamente jungida como membro do comple-
xo empresarial Bonfiglioli".

Mas o juiz Aclides Burgarelli concluiu que a
liquidação extrajudicial das três instituições fi-
nanceiras "não 

pode servir de escudo ao pedido

para a
de moratória, de sorte a justificar a inobserván-
cia da lei". (...)"Ou a requerente tem condições
para se valer do favor legal ou está insolvente",
não servindo a liquidação de desculpa para que
o pedido deixe de vir instruído dos documentos
indispensáveis, acrescentou o juiz ao negar o
prazo de 40 dias que a construtora pedia para
juntar os documentos contábeis exigidos. J

Não é essa, no entanto, a opinião da Direto-
ria da Corporação Bonfiglioli, que, no pedidp de
concordata da construtora, deixa claro que a
decisão do Banco Central prejudicou todas as
empresas do Grupo: "Esta liquidação tem efei-
tos imprevisíveis para as empresas comerciais e
industriais do Grupo, notadamente a impetran-
te, traduzidos no imediato abalo de conceito e
credibilidade, que resultaram na remessa indis-
criminada por parte de seus credores".

Ocorreu, na verdade, uma verdadeira corri-
da aos cartórios, impossibilitando a empresa de
honrar seus compromissos nos devidos prazos da
lei. A construtora informa ainda que seu capital
social ultrapassa hoje CrS 8 bilhões 300 milhões,
acrescentando que sua situação econômica e
patrimonial é sólida. .

*EDN
ESTIRENO
DO NOROESTE S.A. NtCOO-LOAS •»» . >OÜ*- OI VAlQt»

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
EDN-ESTIRENO DO NORDESTE S.A.J
com sede na Rua Hidrogênio, s/n°, Pólo
Petroquímico do Nordeste, Camaçari-BAi
CGC/MF n° 13.565.502/001-01, comunica"
que o CNP-CONSELHO NACIONAL DQ
PETRÓLEO, em sua 2.106a Sessão Ordi-
nária, de 12 de novembro de 1985, deck
diu conceder o TÍTULO DE DISTRIBUI,
DOR DE SOLVENTES AROMÁTICOS â
EDN-DISTRIBUIDORA DO NORDESTE
LTDA, controlada (100%) da EDN, para a
distribuição de TOLUENO.

Camaçari, 22 de novembro de 1985
Renato Ferreira de Abreu Castro

Diretor de Relações com o Mercado
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CARTÃO VISTAMATIC. DURANTE AS 24 HORAS DO DIA, NOS_
V/STAfAATICBanco 24 Horas

7 DIAS DA SEMANA, TODA HORA COM VOCÊ. ttam oe/sBoavislã

O que vai pelo mercado

Bolsas despencam na
expectativa do "pacote

BOLSA BE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Operou, ontem, cm bnixii dc 3,8%, com o IBV

médio caindo pára 2 mil 79*1 ,.1(1 pontos. O índice dc
fechamento apresentou queda dc 4,5%, com 3 mil
141,45 pontos. Dus tiÇõcs do IBV, sele subiram, 32
caíram c uma nfto foi negociada; O volume tlc Cr$ 2-lt)
bilhões 792 milhOcs, resultado dc negócios com 9
bÜhÓCS 384 milhões dc títulos, foi 20% menor do que o
movimento do prendo dc sexla-feira, tini opeOes,
foram negociados 5 bilhões 571 milhões dc títulos
equivalentes a CrS 88 bilhões 135 milhões, 39% menor;
ft vista, 3 bilhões 488 milhões dc papeis por Cr$ 142
bilhões 952 milhões, 11% menor c, no mercado a
termo, 324 milhões de acte no valor dc CrS 9 bilhões
672 milhões.
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Vali Rio Dora PP CU

[oul

«7
BF7
14/
B7
11/
M7
14/
147
01/
14/
«7
«7
«7
«7
«7
K7
tu
«l

6.50
8.00

900.00

650.00
160.00
150.00
40.00
41,00
6.00
7,00

16.00
70.00
5.60

560.00

110,00
700.00

159000
100

14 400
21100

400
100

II, IMl
30 IDO

17000
7K.HXI

6000
6000

400
70000

800
1691)00

100000
7/10000
5171.700

0.89
0.61

15.00
4.00

175.00
110.00
11.00
5,30

7,00
0,40
0,70
4.(0

6.80
1,00

71,00
78,00

145,00
3.50

0.91
0.66

19,15
4.76

117.50
110.00
34.5?
4.9/
1,64
0.4?
0.73
b.19
1,811

1,10
71,00
34,18

113,34
4,63

1570/0
65

781 MIO
91/89
11000
111)00

507090
167/11

IR 500
376/10

4400"408/0

2.720
34 000
16 800

18499700
15334156
17.563 300
18131981

BOLSA DE VALORES DE SÁO PAULO
Fechando na marca dc 66.8()(> pontos, O índice

•Bovcspa apresentou-se ontem cm baixa de 7,6%. O
indicador médio, de 69.471 pontos, caiu 4,2%. Totuli-
zando Cr$ 276 bilhões 448 milhões, o volume geral
negociado reduziu-se 21,8%, No mercado il vista, as
ações mais negociadas foram Paranapancmii PP C58
(CrS 41 bilhões 738 milhões), Met. Barbará PP (Cr$ 15
bilhões 78 milhões) e Petrobrás PP C33 (CrS 10 bilhões
169 milhões). As maiores altas foram registradas com
títulos da Moinho Santista OP C67 (13,3%), Light on
(12.5%) e Ferro-Brasilciro PP (8,3%). Os papéis com
maiores baixas foram Anhangucra OP (27,8%), lochpe
PP (20,8%) e Unibanco PNA (20%).
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ACISIIA OP COS
ACESITA PP C03
ACOS VIU. OP C37
ACOS VIU PP C37
ADUBOS CRA PP C30
AGRMERES PP B/B
AGROCERtS PP C01
AIPARGA1AS ON
AIPARGA1AS PN
AMERICA SUL PP 18
ANO Cl AVI0N OP C2
ANHANOUERA OP
ANtARC! NORD PN
AN1ARC1ICA ON
ARACRUZ PCB INI
ARNO PP C78
ARIEX PP
AR1HUR LANCE OP
ARTHUR LANCE PP
AVIVAI ON
AZEVEDO PP
BAHEMA PP
BAMERINO BR ON
BAMERIND FCI 0N
BAMERINO SEG PN
BANDEIR INV ON
BANDEIR INV PP
BANDEIRANTES 0N
BANDEIRANTES PP
8ANESPA 0N
BANESPA PN
BANESPA PP SUB
BANESPA PP C31
BARDEI IA OP
BARRETTO PP9
BELGO MINEIR OP
BELGO MINEIR PP
BETA PNB
BETA PP8 007
BETA PPE 007
BIOBRAS PPA
BOMBRIl PN
BORELIA PN
BOZANO S CIA PT
BRADESCO 0N
BRADESCO PN
BRADESCO MN PN
BRADESCO INV ON
BRADESCO INV PN
BRAKMA PP Cil
BRASIL 0N
BRASIL PP C31
BRASILII 0P
BRASINCA PP
BRASMOTOR OP CI7
BRASMOTOR PP CI7
BUETINER PN
CACIQUE PP
CAEMI 0P CM
CAF BRASÍLIA PP
CAMACARI PPA INT
CASA I SILVA PP
CASA MASS0N PP
CBV IND MEC PP BO
C8V IND MEC PP M
CELUL IRANI OP il
CEMIG PP C43
CESP PN
CEVAL PN
CHAPECO PP C14
CHIARELLI OP C25
CHIARELLI PP C01
CIA HERING PP C57
ClM ARATUPPC
CIM GAÚCHO ON
ClM GAÚCHO PN
CIM (TAU PP
CrtROPECTINA PP IN
CTTROPECTINA PP P
UIMAX OP CIS
CLÍMAX PPB C15
COBRASMA PP CIS
COEST CONST. OP
COEST CONST PP
COPAP PP C13
COLDEX PP
CONFAB PP
CONST BETER PPA
CONST BETER PPB
CÔNSUL PPB
COPAS PN
COPENE PPA
COR RIBEIRO PP
CORBETTA PN
COSIGUA PN
CREDITO NAC PN 18
CREDITO NAC PN PS
CRUZEIRO SUL PP
CURT PN
O F VASCONC PPA C
O F VASCONC PPB C
D H B OP INT
D H B PP
OIAMETRO EMP OP
DIÂMETRO EMP PP
DIST IPIRANG PP C2
DOC IMBTTUBA OP
DOC IMBITUBA FT
DOCAS OPC24
DOCAS PP C24
DURATEX PP BON
DURATEX PP C80
F = - l,i - PN
ECONOWCOPN

8,30
6.00

18,50
22.00

1.79
170,00

18.00
460.00
390.00

2.50
300.00

9.00
320.00
800.00
800.00
390.00
800.00

1.30
0.75
3.50
4,50
7.50
6.60
/.OO
8.00
5.52
7,00
3.52
4.55
5.99

10.00
40.00
25.00

800.00
5.50

40.00
34.00

1.01
1.00
1.50

14.99
8.00
1.40

200.04
29.79
28.00

800.00
30.00
79.00
75.00

500.00
730.00
820.00

4.50
121.00
80.00
23.00
68.00
1000
3.40

650,00
14,50
0.60

55.00
13.00

100.00
2.11

46.00
4.80
5.50
5.00
8.00

22.50
15.00

300.01
250.01

75.00
5.00
3.00

250.00
330.00
30.00

5.00
4.20

35.00
2.80

230.00
1.40
2.00
1000

10.99
129.00

3.80
2.50
3.50
4.50
4.10
3.01
1.30
4.70
6.50
5.80
6.80

90.00
70.00

5.89
5.00
6.01

40.00
37.00
14.51
4.49
3.00

22.00

8.31
6.00

18.50
23,14

1,35
188.26

19.79
450,16
405,64

2,50
300,00

9,24
370.00
800,00
820.74
390.00
808.69

1,36
0.86
3,50
4.91
7,71
6.83
7.00
8.00
5.52
7,00
3,52
4,55
6.00

10.00
42.04
30,35

800.00
5.58

40,65
36.42

1.01
1.00
1,50

14.99
8.48
1.46

200,04
30.90
29.32

800.00
30.00
29.95
27.01

542,07
740.86
820,00

4.82
121.00
80.14
23.00
68.58
1032
3.74

652,72
14.98
0.63

56.44
13.00

123.77
2.32

46.05
4.84
5,50
5.00
8.00

23,02
15.16

300.01
250,01

75.00
5.00
3.52

250,00
347.02

30.94
5,00
4,41

35.95
3.08

230.41
1.40
2.00
1000

11.56
135.42

4.02
2.50
3.51
4.52
4.12
3.08
1.30
4.82
6.54
5.80
8.01

90.00
70.00
5.89
5.00
6.01

40.00
39.93
14.97
4.49
3.29

23.47

8.31
6.00

18.50
25.10

1.40
210.00

23.00
465,00
430,00

2,50
300.01

12,00
370.00
800,00
840,00
390.00
811.00

1.40
1.00
3.50
6.30
8.40
7.00
7.00
8.00
5.52
7.00
3.52
4.55
6,00

10.00
46.00
30,51

800,00
5.60

42.00
38.01

1.02
1.00
1.50

14,99
8,50
1,50

200.04
31.00
34.00

800.00
30.00
32.00
32.00

550.00
760.00
820.00

5.00
121,00
81,50
23.00
73.00
1100
4.10

655.00
15.00
0.65

60.00
13.00

149.99
2.50

50.00
4.90
5.50
5.00
8.00

25.00
15.80

300.01
250.01

75.01
5.00
4.00

250.00
360.00

34.00
5.00
4.50

36.00
4.00

240.00
1.40
2.00
1000

17.00
160.00

4.20

-2.6
-8.0
-7,1
-7,5
-6.0

-6,0

-27,8

-4,7

8,30
6.00

18.50
23.00

1.30
184,99

19.00
450.00
390.00

2.60
300,00

9,00
320.00
800.00
800,00
390,00
800.00

1,31
1.00 +25.0
3.50
5.10 -15.0
7.94 +0,7
6.60
7.00
8.00
5,52 7
7.00
3.52 -17.7
4.55
5,99

10,00
40.00
30.50

800.00
5.50

40.50
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-7.9

7

+ 5.0

-11.0
i-7/.O

-5.0
-7.9

34.50 -13.7

1.01
1.00
1.50

14,99
8.40
1.40

200.04
29,79
29.00

800.00
30.00
29,99
25.00

520.00
731.00
820.00

4.50 -10,0
121.00 +0.8
80.00
23.00
69,00
1000
3,55

650.01
15,00
0,60

55.00
13.00

100.00
2.30

46.00
4.80
5,50
5.00
8.00

23.00
15.00

300.01
250.01

75.01
5.00
3,00

250.00
350.00

30.00
5.00
4.20 -14.2

35.01 -2.7
3.50

230.00
1.40
7.00
1000

10.99
130.00

4.00

7
7

+ 7,1

-1,1
-15.1

7
-3.8
-6.4

-6.2
-10.7
-5.4
-3.B

-2.4

-6.7
-9,0

-13,4

-7,6
-8.3

/
-20.6
+4,5

-4.0

+ 21.9

-4,1
-3,1

/
7

+ 0.0

-25.0

-9.0

¦17,7
-4.1
+ 0.7

2.51
3.51
4.75
4.50
3.15
1.30
5.00
7.00
5.80
9.00

90.00
70.00
5.90
5.00
6.01

40.00
45.00
15.01
4.50
4.00

24,00

-8,4
10.3
^5.2

2.51 -10.3
3,50 +0.2

12,5
12.7

4.50
4.10
3.10
1.30
4.70
7.00
5.80
6.80

90.00
70.00

5.89
5.00
6.01

40.00
37.00
14.80
4,50
3,20 -21.9

74.00

-3.3
-75.2

-9.2
-7.5
-4.7
-7.5
-1.3

151
1.937

800
170.187
39.785

6.108
48880

1.246
1052
5.000

413
44.566

2.020
32

249
26

953
73,650
51.230

234.500
32.095

8.150
12.735

1.120
1.780
2.683
3.300

369
1.700
3.550
5.332

68799
5090

10
2.460

25.767
3.790
3.258
1.576
2.000
1000
1.620

13.000
1

34.917
127.781

12
II

5.446
13.401
4.854
9.725

150
22.000

100
26.398

1.800
22.606

1.685
117.427

4.237
48.900
20.192

2.260
1.000

13.000
6.970

750
42.800

2.200
1.200

500
13.736
28.500

2
11

8000
500

21.000
50

1.649
11.540

200000
19.0/0
5475

45.200
9.062
5000

38.600
27

11.400
16.815
18.481
8500

17.800
43.8/0
50.000
72.000
12.967
4.850

13661
2.000

20.150
1
2

6050
10
10

253
13.492
89 260

2.500
261925
54415

I.0N PNA
[LEBRA IT Uri
II1IMA 0P
UUMA IT
ENGEMIX PP
ENGESA PPA C3I
IIIICSSON 0P
ES1RLIA TT C99

N V ITA
IIRI1ASA PP
URRO BRÁS PP
URRO UUAS PP
II RUBRAS PN
IIKIISUI PPB CI7
riHAM PP
IIUIDISK PN INT
I RANCES BRÁS 0N
IRANliOSUL PN
FRAS-LE 0P C25
IRAS- IE PP C27
fRIG IDEAL PN
IROIIRAS PN
TIIND 1IIPV PN
GAZOLA PP C04
GRANOIE0 PN
(IRA//I01IN PP
GUARARAPES 0P C31
HERCULES PP C35
HINIII 0P
IAP 0N
IAP PN
lUMA PP BON
IGUAÇU CAFÉ 0P
IGUAÇU CAFÉ PPA
IGUAÇU CAFÉ PPB
IND VILLARES PN IN
INVESF1AN PN
INVLSUC PN
I0CHPE PP
IPLAC PN
IIAP PP INT
ITAUBANCO PN
HAUSA 0N
IIAUSA PN
1 B DUARTE PP
I H SANTOS PP INT
KLABIN 0P C02
KLABIN PP C02
LA FONTE FEC PN
LA F0N1E IND PN
LABRA PN
1ANIF SEHBE PP
LIGHT 0N
UMASA PP
LORENZ PP Cil
LUXMA PP CIO
MADEIRO PNB
MAGNESIIA PPA BON
MAIO GALLO PP
MANAH 0N
MANAH PN
MANASA PN INT
MANASA PN P
MANGELS INDL PP
MANNESMANN 0P
MANNESMANN PP
MARC0POLO 0P
MARC0P0L0 PP
MARIS0L PP
MASSEY PERK PNA
MELHOR SP 0P
MELHOR SP PP
MENDES IR PPB INT
MERC BRASIL PP Cl
MERC S PAULO 0N IN
MESBLA 0P
MESBLA PP
MET BARBARA PP B0
MO BARBARA PP
MET DUQUE PP C41
MET WETZEl PP
METAL LEVE PP C32
METISA PP C26
MICHELETTO PP C13
MICR0LAB PP C01
MINUAN0 PN
MOINHO FLUM UP BI
MOINHO LAPA PN
MOINHO SANT 0P C6
MONTREAL 0P
MONTREAL PP
MÜLLER PP OIV
MUlinEXTIL PP CO
NACIONAL 0N
NACIONAL PN
NORD BRASIL ON
NORD BRASll PP C3
NORD0NMET 0P C2I
NOROESTE PN
0LVEBRA PP C34
ORION 0P
ORION PP
PANEX PP C22
PAKVELPN
PARAIBUNA PP
PARANAPANEMA PP C5
PAUL f LUZ 0N
PEIXE PP COZ
PER C0LUMBIA PP
PERDIGÃO PNA INT
PÉRSICO PN
PET IPIRANGA PP C2
PETROBRÁS 0N
PETROBRÁS PN
PETROBRÁS PP C33
PETTENATI PP DN
PETTENATI PP
PIRELLI OP C60
PIRELLI PP C60
POLIPROPILEN PPA
POLVMAXPN
PROMETAL PP
PROPASA PP
QUIMIC GERAL PN
QUIMISINOS PN
RANDON OP
RANDON PP
REAL ON INT
REAL PN INT
REAL PN P
REAL CIA INV ON
REAL CIA INV PN
REAL CONS PNA INT
REAL CONS PNA P
REAL CONS PNB INT
REAL CONS PNC INT
REAL CONS PND INT

5,50
20.00

4,49
3.40
7.40

400,00
71.00
16.00

690.00
40.00
60.00

8.91
6,00
3,30
2.70
1.50

87.00
7.00
5.00
7,50
1.30

10.90
5,69
1,80
7.3/

71.00
101.00

5.99
400.00

11.00
11.00
9,00

130,00
75,00
75,00

7.10
1.30
3.50
9.90
7.30
1.40

53,00
160.00
160.00

5,00
3,50

36.00
38.50

3.00
7,70
7.00
7.30

41.00
7.80
8.00
6.50
0.75

30,00
7.10
7.00
9.60
1,48
1.40
3.50
4.80
4.70

15,10
16.00
70.00

3.80
34,99
15.41
47,99

500,00
11,00

230.00
380.00
150.00

8.50
4,20

12,50
105,00

2.40
4,99

10.60
2.70

95,00
7.80

150.00
50.00
37.00

7.20
7,50

10.00
10.00

200.00
310.00

10,00
7,30
8.80
7.50
5,50

29,00
7.60
8.90

26,00
2.00
1.90
1.39
5.00
3.34
6.85

368.00
540,00
630,00

1.90
2.70

10,70
8.00

19.00
7.95
4,90

77,00
4.00
1.70

12.00
10.80
32.00
32.50
33.00
70.00
69.99
35.00
29,50
33.00
35.00
35.00

5,50
27.4?
4,49
3,55
7,65

4/0.4?
21,29
16,/?

/?/,?4
47,14
64,86
9.7/
6.13
3.30
7,8/
5,58

87,00
7,43
5.00
7,94
1,30

10,92
5.7?
1.81
2.42

71.06
105.91

5.99
400,00

11,66
15,53
9.50

130.00
75,00
75,88
9,05
1,39
3.94

10.75
7.37
1.46

64.63
160.00
160,4/

5.00
3.95

38.54
39.00

3.02
2.88
7.00
2.39

44,95
2.80
8.00
6.91
0.75

30.00
7.10
7.11
9,50
1,51
1.40
3.69
5,01
4,53

15.10
16,47
20.68

3,90
34.99
15.41
48.93

500.00
11.00

730.00
380.00
157,73

9,00
4.70

17,99
109.54

2.59
4.99

12.16
2.86

96.90
7.83

152,89
50,18
37.97

8.44
7.65

10.00
10,00

200.00
317,6?

10.62
7,30
8.90
7.50
6.33

29.00
2,60
9.48

27.11
7.01
2.00
1.39
5,36
3.49
7.05

370.64
540.00
641.64

2,03
7,22

10.91
8.16

19.45.
3.06
4.98

27.47
4.00
1.70

12.00
10.99
34,15
33.76
33.00
70.00
69,99
35,00
29.50
35.00
35,00
35,00

6,50
25,00

4.49
4,00
.1.00

500.00
22.60
19,00

780.00
43,50
67.00
10.00
6,99
3,30
3.00
5.60

82.00
8.00
5.00
8.00
1,40

11.00
5.80
1,85
2.49

21,90
115.00

6.00
400.00

12.00
16.00
10.00

130,00
75.00
85.00
10.00

1.50
4,50

11.00
2.40
1,60

57.00
160,00
175.00

5.00
4,70

40.00
39.00

3,10
3,00
7.00
2,50

45.00
2.80
8.00
7,50
0.90

30.00
7,10
8.00
9.50
1.60
1,40
4.00
5.70
4.90

15.10
16.50
21,00

4.20
34,99
15.41
53.00

500.00
11.00

230.00
380.00
165,00

9,00
4.20

13,50
115.00

3.00
5.00

13.50
2.90

97.50
8.00

170.00
52.00
40,00

9.01
8.50

10.00
10.00

200.00
330.00

12.00
7,30
9,50
7,50
7,00

29,00
2.60

10.10
30.50

2.30

6.50
22,01
4.49
3.40
2,60

500.00
21.0?
16,00 -1

760.00
40,01
65,00

9.40
6,00
3.30
2,70
5.50

82,00
7.50
5.00
7.80
1.30

10.90
5,70
1.80
2,37

21.00
105.00

5.99
400,00

17,00
15.00
9.00

130.00
75.00
75,00
8,50
1.40
4.00
9,90
2,40
1,42

53,00
160,00
160.00

l 33.6
-4,3

/
- 16,0
-13,3

-6,5

-8,0
+ 8,3
-6,0
•26,0
+ 3,1

10.0-1,7
+ 5,1
-6,2

-2,5
-7,1
+ 0,9
-1.5
-2.7
-8,8
-4,5
-4,5
+ 0,1

-4,0

-5.0

13,2
-6.6
-11,1
-20,8
-4,0
+ 1.4
-7.0
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+ 1,2
5.00 -13,0
4.00

38,00
39.00

3.00
2,80
7.00
2.30

45.00
2,80
8,00
6.51
0.75

30.00
7.10

-5.0
+ 1.2
-3,2
-6,6

-25.8
+12.5

-5.8
-13.2
-17.5
-6,2
-6,5

7.00 -12.5
9,50 -4,0
1.50 -3.2
1,40 +7.6
3.50 -12,5
4,90 -14.7
4,20

15.10
16,00
21.00
4.10

34,99
15,41
48.00

500.00
11.00

230.00
380.00
150,00

8,90
4.20

13.00
110,00

-8.6

-4.5
/

+ 0.0
+ 18,5
-9,4

/
/

-4,1

-6,2

4.000
14.7/7
10.000

115840
97.100

216
29.492
23.583

98
10.391
6.300

121.511
9.500

2/3/3
60.790
6000

500
39270

500
115.960
40000
34.307
21.100
20.811
15.700
4.700
1.815
2.118

8
15882
40750
4000

155
20

1.097
223.060
115.500
217.730

31.066
5.500

124.750
118.704

16
16.199
10.500
42.300
14320
14.250
62.500
30.300

2.200
4.811

532
5.000
3.000

62.940
24.500

8.596
200

6.057
850

144.600
30.000
76.150

133.346
20.080
4.071

91.750
94.000
61.470

3.050
10

21.115
45

192
4?

278
4887

-1,2 1.675.900
6.6

-3.7
¦4.3

2.40 -20.0
5.00 /

10.60 -18.4
2,70 -10.0

95.00 -2.0
7,80 -2.5

170.00 +13.3
50.00
38,00

9,01
7.50

10.00
10.00

200.00
330.00

10.00
7,30

2.20
1.39
6.00
4,00
7.20

390,00
540,01
660.00

2.30
2.23

11.00
8.50

21.00
3.10
5.30

29.00
4.01
1.70

12.00
11.50
34.99
35.00
33.00
70.00
69.99
35.00
29.50
35.00
35.00
35.00

7.50
5.50

29.00
2.60
9.00

26.00
2,01
1.90 -13,6
1.39 +0.7

000
115.900

10.848
25.345

2.421
27.050
11.646
2.827

11.500
1.802
1.100
3.040

80.020
77.760

2.000
8.482

1
210

5.650
100

6.214
10.000

2 400
8

5000
10.0 27.770
14.7 1.539.496

+ 0.5 272.807

RfAL CONS PNE INI
REAL CONS PNE P
REAL CONS PNF INI
RFAL CONS PNf P
REAL CONS ON INT
lll Al CONS ON P
REAL OE INV ON IN
REAL OE INV ON P
REAL lll INV PN IN
REAL OE INV PN P
REAL PARI PNA INT
REAL PART PNB INT
REAL PART ON INI
REFRIPAR PP BON
RIPASA PP COI
RODOVIÁRIA PN
SADIA CONCOR PN
SADIA OESIE PNC
SAMIIRI OP INI
SANSUV PP SUB
SANTACONSTAN PP II
SANIANENSE PP
SCIIIOSSER PP
SCOPUS PN INT
SEARA INDL PN
SHARP OP BSD
SHARP OP INI
SHARP PP BSO
SHARP PP INI
SID INFORMAI PP CO
SIDACONORIE PNA
SIDACONORTE ON
SIDGUAIRA PN
SII1RIOGRANO PN
SIFCO OP
SIFCO PP
SOUZA CRUZ OP C0>
SPRINGER ON
SPRiNGER PN
S1AR0UP PP
SUDAMERIS ON INT
SUDAMERIS PN
SUPEIlGASBRAS PP
SUZANO PPA BON
SU7AN0 PPA
IEBAPP
1ECEI S I0SE PP
IICHNOS REL ON
1ECN0S0L0 PP
IEKA PP B7D
TELESP OE INI
TELESP ON INT
TRAFOPN
TRANSBRASIL ON PI
TRANSBRASIL PP Dl
TRANSBRASIL PP P
TRANSBRASIL FT C2
IRANSPARANA ON
IRANSPARANA PN P
TRICHES PP
TROL PN 185
TROL PN P85
UNIBANCO PNA
UNIBANCO PNB
UNIBANCO ON
UNIPAR PPA C27
UNIPAR PPB C27
USIN C PINTO PP IN
USIN C PINTO PP P
VACCHI PN
VALE R DOCE OP IN
VALE R DOCE PP IN
VALMET OP C20
VARGA FREIOS PN
VARIG PP INI
VARIG PP P
VIDR SMARINA OP
VIGOR PP BON
VIGOR PP C03
VTA AMAZÔNIA PP
VULCABRAS PN
WEMBLEY PP
WIIII MARTINS OP BI
ZANINI OP S71
ZANINI PPA S/l
ZIVI PP C37
2IVI PP r

-5.0
-9.9

¦22.2
¦16.6

1-3.5/
-8,3

7

-9.0
-7.2
-4.8
-7.7
-4,5
-4,5

-11.3

5.00
3,34
6.85

369.00
540.00
630.00

1.95
2,20

11.00
8.01

19.00
3.00
5.00

27.00
4.00 -11.1
1.70 -10.5

12.00
10.90
34.00
32.50
33.00
70.00
69,99
35,00
29.50
33.00
35.00
35.00

-5.7
-9.4
-3.2
-7.4

+ 0.9
-2.8
-9.7
-5,7

+ 0.0
7
7

-8.0

7
-2.5

43.320
1.000

52.370
139.800

23 800
310

11
15849
86 054

791
45077
13.746
52.715
10200
4.600
3.140
7.270
8.115

17000
17.150
5035
3284

50000
114

18.100
10
30

1.931
12
61

33.00
29,50
56,00
40,00
32,50
29,50
28.00
25,50
28.00
26,50
25,00
25.00
25.00

4,00
12,00
8.00

13.00
6,90

200.00
37,50

4,00
17.00
7,50
9,50
5,50

40.00
10,00
64.00
17.00
83.00

7.79
4.50
7.10
6.70

15.00
70,90
1200

20.00
22.00

6.00
2.50
2.50

22,90
235.00

25,00
2,70

35.00
1450

10.40
59.00

150,00
102.00

17.50
2.00
3.45
3,50
3.50
5.00
2.30
5.00
3,39
2.70
6.50
7,00
7,25
4.90
5.50
1.50
1.60
2.50

599.99
790.00
190.00

11.80
11,80
11,00
75.00

5.00
1,50
5.00

29,99
8,50
5.20
2.40
3.70

12.50
9.60

34,32
29,50
58,21
40,00
34,58
29,50
28.00
25,50
78,00
76,50
25,00
25.00
75.00
4,70

12.36
8.05

13.43
6.90

206.15
32.67

4,00
17.00

7,91
9.93
5.50

40.39
10.00
66.26
12,39
89.87

7,79
4,50
2,13
6,20

15.00
21.88
1200

20,00
22,55
6,03
2,79
2.54

22.91
238,97

25,87
2.96

35,36
1450
10.40
66.08

110,00
102.75

19.14
2,05
3.66
3,50
3,50
5.00
2,45
5.00
3,39
2.72
7.13
7.57
7,28
4,90
5.63
1.66
1.60
2,50

599,99
807,37
190.00

11.98
14.03
11,71
79.00
5,59
1,58
5.00

30.00
9.98
5.55
2.40
3.78

12.75
9.72

41,00
29,50
60.00
40,00
42,00
29,60-
26.00
25,50
28.00
26,50
25.00
25.00
25.00

4,20
14,00
9,50

13,50
6,90

230,00
33,00

4.00
17.00
8.00

11.00
5.50

41.00
10.00
72,00
15,00
96,00

7.80
4,10
2,30
6.20

15.00
23,00
1200

20.00
26.00
6,50
2,90
4.00

23.00
246.00

28.00
3.40

38.00
1450

10.40
70.00

150.00
105.00
20.50

2.10
4.00
3,50
3,50
5.00
7.50
5,00
3.40
2.80
8.50
8.00
8,00
4.90
6.00
1,80
1.90
2.50

599.99
880.00
190,00

12.00
15.35
12.00
83.00

5.90
1.60
5,00

30.00
10.00
6.00
2.40
3.80

13.00
10.00

-19,5
/

-6,6

20,7/

33,00
29,50
56,00
40,00
37,50
79.50
28,00
75,50
78,00
26.50
25,00 -16.6
25,00 -10,7
25,00 -10.7

4,00 -4.7

12,50 -10,7

8,00 -17,5
13.00 -3.7
6,90 -1,4

700.00 -11,1
37,50

4.00
17.00
8,00

10.00
5.50

40.01
10.00
66.00
17.80
87.00

Z.Z9
4,50
7.30
6.70

16.00
70.90
1700

20.00
22,01
6.00

1.5
+ 5,2

2,4/
•8,3
-9,8

8.4
+ 0,1

-4.6
/

-9.1
+ 1.6

-8,2
-7.6

iíü -13.7
250

22Í90 -11.9
235.00 -4.0

25.00 -9.0
2,90 -17.1

35.00
1450

10,40
60.00

150.00
105.00

19.11
2,10
3.80
3.50
3,50
5.00
2.30
5.00
3,39
2.70
6.80
7.00
7,25
4.90
5.50
1.50
1,60
2,50

599.99
790,00 -10,2
190.00 -5.0

12.00
11.99
12.00
75.00

5,50
1,60
5.00

29,99
10.00
5.50
2.40
3.70

12.50
9,70

-7.6
1-3,5
-5,4
-7,6

+ 3.8
+ 9,2

-8.0
/

+ 0,2
-3,5

-20.0
-12.5
-33

-8,3
-16,6
-11.1

-11.2
-1,6
-9.6

+ 6.6
+ 4.1
-14,3
1-17,6
-6.3

-7.4
+ 2.1

O merendo dc ações, tanto
na IIoImi dc Sáo Paulo, onde o
índice Bovcspa apresentou
uma queda dc 7,6% no fecha-
mento quanto na do Rio, cm
que O IBV fechou em baixa dc
4,5%, leve ontem uma das
maiores baixas dó ano. As co-
tucões dos papéis despenca-
ram, cm conseqüência dus cs-
peculueões sobre as luxações
que serão propostas pelo go-
verno ao Congresso nos nego-
cios no mercado dc opções,
termo e futuro.

Em São Paulo, o presidente
da Bovcspa, Eduardo Rocha
Azevedo, observou: "o merca-
do está na expectativa. O ideal
seria que o governo divulgasse
logo o pacote. Só a divulgação
poderá permitir que o mercado
volte á sua normalidade. Sem o
anúncio deveremos ter dificul-
dades".

Acrescentou que "uma taxa-
çflo dc 2% sobre as operações
cm opções, sc constituiria num
erro c teria reflexos imediatos
sobre o mercado A vista". No
Rio, o comentário de mercado,
era de que o governo teria sc
fixado na proposta dc uma ta-
xaçáo dc 0,4% sobre as opera-
ções n prazo no mercado de
ações. As informações acres-
centavam que a tributaçáo no
mercado dc opções iria incidir
sobre o valor do preômio mais
o preço dc exercício. Correto-

CONCORDATARIAS
BRIN0 MIMO PP C22
CALFA1 PP
FAROL PN
0RNIEX PN
PIR BRASÍLIA OP
Pffi BRASÍLIA PPA
SOL0RR1CO OP
S0L0RRICO PP
VIG0RELU OP

Wmmmmmm

8.40
1.50
1.60
2.20
0.30
0.35
7,50
8,00
1.05

8.64
1,57
1.71
2.20
0.31
0,38
7.50
8.90
1.05

9.00
1.70
1.75
2.20
0,33
0.40
7.50
9,50
1.10

8.50 -5.5 27.360
1.50 92.663
1.69 -6.1 8.914
2.20 +0.4 2.800
0,30 -3.2 64.600
0.40 +2.5 148.900
7,50 -3.8 1.720
8,50 -10.5 30.005
1,10 +4.7 18.559

" 
Cotações

Paranapanema
PP-BVRJ

fechtimento h vista
31,00 (om Cr$)

30,50

^W6,00

5" foirii 6" foirn ontem

res consultados consideraram
impraticável essa metodologia
na medida cm que o investidor
nâo leva a exercício a maioria
das operações,

A queda dc 7,6% da Bolsa
paulista, ontem, foi a segunda
maior do ano. A primeiro ocor-
reu em 28 dc outubro c coinci-
diu com a instabilidade nas nc-
gociaçóes com os papéis da
Paranapanema que sofria, na
ocasião, com a paralisação dos
negócios no mercado interna-
cional dc estanho.

Ontem, o papel, no mercado
a vista da Bolsa do Rio, fechou
a CrS 26, depois dc ler batido
Cr$ 34, na última quinta-feira.
O diretor financeiro da Paraná-
panema, Jorge Schulhof, disse

Lll

IIJ) ")ii

i on ¦»

que os produtores dc estanhp 
'V

cnconlram-sc nu expectativa,,,', j
dos resultados da reunião do
Conselho Internacional do Us-,,,
lanho, marcada para O próximo 

' ''
dia 2 dc dezembro. Desmentiu,
entre anto, que haia qualquer
movimento no sentido dc can-
eclar os contratiz. de compra
assinados antes da interrupção''
dos negócios na Bolsa dc Mc
tais dc Londres.

— Mais dc 40% do nossp 
"

volume dc exportação previsto .
para 86, ou seja, perto dc 7 mjl „ 

'

toneladas de estanho, já estão, ,
vendidos c não há qualquer
pleito dc anulação dos contra-
tos — garantiu cie.

Rogcr Agnclli, do Bradesco
Investimentos, comentou qu«"o mercado está em compasso
dc espera, aguardando defini-
çóes quanto ao pacote fiscal e"ã~
estabilidade do setor finaneci-
ro. Prova disso foi o volume
estrito negociado nas Bolsas efl
quem quis liquide/, ontem, pa-
gou um preço caro".

Por sua vez, o diretor da
Corretora Umuarama, Fcrnan-
do Optiz, apesar de achar que
hoje c amanhã o mercado deve"
ainda se ressentir, prevd que o-
mercado apresente bons pon-
tos dc compra para bons papéis
que caíram 10%, 15%, 20%.
Éle acha que a tendência náo
sc reverteu c comentou: "São '

boatos c náo fatos cjuc derru-
bam o mercado."

ir»
'K/r.r

l5M

Uns
e\i\u
i\>''i•htí

1.233
140

4.390
299

2069
30

472
2

1.330
2

1678
963

80
1256

146671
6.200

24/02
9.597
2285
1.500

400
25000
3034
2.036

120
785

40.740
24293

159 865
15868

1.030
362

8000
55.500

420
20860

100
376

43040
9.600

95.100
1543

11.300
1.268

1298/
231.450
24.220
4.800

600
35820

65
4

33754
10200

128.167
7.300
3.000
5.000

18000
5.000

23650
155266
146.189
23.087
11.089

500
18 500
54.600

1.318.069
5.000
1.000
5.474

250
18.802

207.7/8
12.009
9.479

42.420
113000

500
13.540
56.332
68.047

3.337
37.000
6.050
5.100

Opções de Compra
Oxli.0 Açío-Ob). Vtnc. Pr*ço

Emrc.
Quiirt.

Imlll

0EB7 BAR PP
0BE7. BEL 0P
0CY18 CEV PN
0PI48 PET PP C33
0PI8 PET PP C33
0PI18 PIR 0P C60
0PM15 PMA PP DIV
OPM40 PMA PP DIV
OPM42 PMA PP OIV

0PM5 PMA PP DIV

0PM9 PMA FT DIV

0PM22 PMA PP OIV

0PM48 PMA PP DIV

0PM19 PMA PP C58

0PM7 PMA PP C58

0AG7 SAG PP COI

0SH2 SHA PP BSD

0SH8 SHA PP INI

0S022 SID PP C01

0UP20 UCO PP P

0VG3 VAG PP INT

DEZ
DEZ
DEZ
DEZ
FEV
DEZ
FEV
DEZ
DU

0EZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

DEZ

8.00
36.00
6.00
0.00

100.00
14.00
60.00
40.00
50.00
60.00
65.00
32.00
29.00
70.00
80.00
16.00
5000
16.00

80.00

2.30

16.00

1.650.000
3.000

50000
14000
14 000
20000
5.000

7.395.100
1692.000

676 300
344 500
802500
887.400
53.000

38000

SOCO

4000

12000

2000

1282 OOO

133000

7.00
8.00
1.30

10.00
10.00
0.60
3.00
1.70
0.70
0.25
0.25
3,50
5.60
0.10
0.11
7.50

18.00

1.00

23.00

0.08

1.10

2.00
8.00
1.30

10.00
10.00
0.60
3.00
1.19
0.39
0.19
0.17
2.47
3.64
0.10
0.09
7.50

18,00

1.00

23.00

0.10

0,97

AçÔcstioIBV Ações fora do JBy

Malorat -ltn.1%)
Moinho ITtirnliwnnoOPcf.- l!>.7fl Vijiorolli OF1 17.08
CorrAnnilmiroPP 13.30 F»olr6loolplr<ino*OP M.FM
M«»bl_PP ?.»» Ban»»p»ON 12.73
SoüiiCruiOP MA ZM.PP «1,11
UmicoNncionulPN 1.09 MulliloxlllPP 7,78

MalorM bal«»n(%)
CnlóRmiHlioPP 14.00 fimrnlnPP 2Z.SO
Píil(iniip»rMirnnPP 13.7Z MicroInbPP I9.B7
MiinrmnrnnnnOP 11.27 Iflxlnm Bsrboro PP 1t>.73
llnl|>íirPFI 8,7<1 InvnntocPfi 1ÍJ.03
F)iiifOllrjcliiAríú|oPB B.bl TolorjON 14,01

MATRIZ

1

m 0* WW GOLD Ml TAIS PRECIOSOS l IDA

fh nET/l GOLD
GARANTIA DE INVESTIMENTO
OURO A PARTIR DE S GR.

Av. Rio Branco, 173112°
Toi: 240-7460

SÃO PAULO

Av. PauWa, 949722°
Tal: (011) 288-2233

DEPTO. VENDAS
Shopping Canino Aíártteo
Av. Hiltta. 4240 IL 323

Tal: 287-1242

Open-market
— Ataxa.dc 18,25%, das

opcraçiícs dc financiamento d«
curtíssimo prazo realizadas pc^.
Ias Instituições financeiras, on-
tem, sinalizou a forle expectati-
va do mercado quanto à evolu-,
ç/m da inflacíio no més, Alguns
dirigentes estilo prevendo que
o custo do dinheiro ultrapasse
20% nos próximos dias. O
Banco Central não efetuou lei-
Ião dc LTN. O mercado ffsico
ressentiu-sc um pouco da alta
das cotações c a rentabilidade
dos papéis sc elevou, em mé-
dia, 15 pontos percentuais. Se-,
gundo a Andima, o volume de
negócios com LTN foi dc CrS,
13 trilhões 753 bilhões e com
ORTN, CrS 128 trilhões 138
bilhões.

ÍNDICES (em 85-11-85)
HMACM IX IBP)
Htnul
Ko ano
Em 12 mu.
N. indica (ma»)

Oai
10.5

223,8
223,8

ba
12,6
12.6

232,1

10,2
24,08
225,9

12.7
39,9

234,1

Ma-
li

49,9
228.8

7.8
61,6

225,6

7.8
743

221,4

M
8.9

898
2174

«ta
14.0

116.4
227,0

Sat
9,1

136.2
222,9

OM
9.0

157.5
2123

™1

23.357.I 26308.6 78987.I 37665,2 35077,4 37 748,1 40.709,1 44338.7 50.545,5 55.161.6 60152,1

CUSTO 0E VIO* IX)
Hanul
Ma ino
Em 12 mau.
N Indica (ma»

10.3 13.3 12,2 10.5
208.7 13,3 27,1 40.4
208,7 2183 223.1 225,5

18061.2 20466,4 22.955,1 75 364.1

6,7 7,J I0.Í 12,4 12.9 9.2 8.4
49.8 60.8 77.9 99.9 125,7 146,4 167,1

220,0 214,4 216,7 271,8 230.6 227.4 220,7
27054,1 29041.4 32.130.3 36.1123 40.758.0 44,498.8 48241.6

FÜEC0 MR ATACADO (X)
Hanul
Na ino
Em 12 maias
». Indica (MES)

108 12.9 9.2 13.6 7,2 8.5 7,1 7,8 14,5 9,1 9,5
230.3 12.9 23.3 40,1 50.2 60 71.3 84.3 111,1 130.2 152.1
230.3 238,5 230,3 240,7 233,4 226,2 220.2 211.2 2263 220.1 208.4

271508 30 660,5 33 484,5 38033.6 40 789.5 43 429,7 46 504.0 50044.7 6/305./ 62.498,2 68459.5

CUSTO DA COHSTTIUCAO(X)
Hanul 8.2 7.5 3.1 11,6 8.8 22.4 6.4
No ano 213.4 7.5 21.6 35.6 47.6 80,7 97,2
Em 12 maut 213.4 218.1 195.6 201.6 214,4 256.4 248.0
N. Indica (mat) 16482.7 17.724.0 20.036,9 22358,4 24325.0 29778.3 316/6.4

9.8 13.1 9.6 6.7
11.0 138.7 161,7 179J

263,0 2213 234,1 273.2
34779,7 39.345,9 43.130,7 46.039.4

UPtOrtmo.tril) virticaoX 36,74 39.84 34.34 27.01

OR» CrJ) 22110.46 27.510.50 34.166.77 42.031.56 49.396.88 58300.20
24.432,06 30316,57 38208.46 45901.91 53 437.40 63547,22

C08RECAOH0»nAIIIA(X) 10.5 12.6 10.2 12.7 11.83 10.01 9.21 7.61 8.18 9.0

CADERNETA OE POUPANÇA
(rentabilidade)

INPC (X)
Hanul
No ano
Em 12 mauí
jaajjjjjj Salarial «mat.

11.052 13.16 10.75 13,26 12.35 10.55 9.74 8.14 8.72 9.645 9.545

10,23 13,95
203,27 13.95
203.27 2214,79
72.70 75.00

9.87
25,19

217.54
77.30

11.5
40.02

223.91
81.00

9.49
53,32

221.27
85.70

6.69
63.56

215.59
89.00

7.82
76.35

212.77
86,02

8,75
91.78

204,79
80.30

12.25
115.27
219J5

7635

10.74
137.7

221.85
68.33

214.99
71.98 70.25 69.21

ALUGUEIS (X)
Residencial anual
Semestral
Comercial - anuaKifiial A

Cerr. Moaat. am 12 mus)
Semestral

149.58
58.16

155,79
60.00

162,62
61.86

171.83
64.80

219,92 223,77 232,03 225.82

174.03
68.56

233,82
91,22

179.13
71.2

242.8
89.81

177.66
68.85

246.26
90,07

172.47
64.74

246.30
87,87

170.22
61.08

237.87
79.55

163,83
54.66

230.48
76.26

175.48
57.58

226,22
70.63

177,48
56.20

21536
6632

CORREÇÃO CAMBIAL (X)
Hanul
No «no
Em 12 metes 

10.449 12.595
223.596 12.595
227,950 231314

10.2 12.694
24.08 39.836

225.08 239,724

11.91
56.41

242.852

10.01
72.348

246.886

9.2
87.81

2246.06

7.6
106.02
244,39

8.18 1227
145.76
235,98

OOlAR (1) (CrS)
Na paralela 3.290 3.800 3.950 4900 5.150 5.650 6.500 7.400 9.200 9.450 10.100 11 OOO
Cambio oficial 2.881 3.184 3.587 3.951 4.470 5.000 5.480 6000 6.460 7030 7.855 8.595

OURO (2) (CrS) 37.100 38.200 44600 52800 57.100 66.200 76.600 92500 100.000 104.500 114.500

0VERNI6HT IX)
Andima 11.57 13.94 1.96 13.09 13.27 12,31 10.73 10.03 9.4 10.46 10.67 - + '

(Ti composta)
SOP 10.26 12,73 17.15 1230 11,87 n,3Q 1022 9.60 8.89 9,98 9.83

CD8 11.63 14.32 11.86 13,10 14.43 11,37 10,73 8.83 11,09 10.42 -

LETRA 0E CAMBIO 131 8.87 6.36 12,40 12,75 12,41 16,46 13.74 10.08 3.83 4.82 -

BOLSA OO 810 (IBV) 17.14 -4,17 13.05 -0.75 -0.23 33.3 30.24 24.69 30.60 22.51 -

Ubor (5) 9,49 9.25 8.68 9.93 9.75 9.06 8.25 8.5 825 - - -

Primo-rata 15) 11.50 10.75 10.50 10.50 10,50 10.50 9.5 9.5 9,5 9.5 9,5

BASE MONETÁRIA 16)
Salda (CrS Milton) 15013 14.689 17.479 17.134 17.750 18.718 21.155 23.805 26.803 31.403 - - - i

met (X) 36,2 -2.2 19.0 -2 3.6 5.5 13 12.5 12.7 17,1 - - -• .
No ano 2433 -2.2 16.4 14.1 18.2 24.7 40.9 58.5 78.5 109.2 ...
Em 12 rociei 2433 219.9 266,6 253,1 207,1 198,4 208,1 219,0 230,7 244,6

n
HEIOSDEPASAHENTOSd)

Saldo (CrS bilhoet)
nas(X)

No ano
Em 12 mesas

24985
33.6

203,5
203.5

22034
-11.8
-11.8

173.5

24.545
11.4

-13

199.0

27.261
11.1
9.1

205.1

30.306
11,2
213
195

32.513
6,4

30,1
202.5

38.395
18.1
54,5

235,9

42.360
10.3
70.4

237.0

48.804
13.89
9637

259.88

56.449
15.76

12733
268.55

Abati Med .Ult,

2.00
8.00
1.30

10.00
10.00
0.60
3.00
í.oo
0.40
0.16
0.11
2.30
3.50
0.10
0.10
7.50

18.00
1.00

23.00

0.10

1.48

(DColacao da venda no primeira dia do mesVeia ao lado cotações diiri»;(21pnco da Golijmine por trama pan lingotes de 250 trutas A vota no ultimo dia da ,
mes;l3)rends mensaL(4)pievisao do mtrcado:(5)tiu do último dia do mati(6lemistao primaria da moeiM/lp-pel moeda am poder púbico mais depositas i vista
no BB b bancos comerciais.

_=.
Outros Indicadores

Dotar - Compra: CiS9mU 150; Vende: CiS9mil 195 (hoje) Dólar penteio - Compra: CrS 12 mil 330; Venda: CiS 12 mil630O»enil|»»-'
Rendimento do dia: 18.23%; rendimento ecumulado na semana: 0,61% rendimento acumulado oo mês: 7,94% MédiaaSDP: No dia::
18,23% MVR (Maior Valor de Referencia) - CrS 277.898,40 IFERJ (Unidade Faca! do R» de Janeiro) c UNIF (Unidade Fiscal do
Município do Rio de Janeiro) - CrS 136.190 Salário Mínimo: CrS 600 mil ,

____¦ ¦__, - _______________ i
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JORNAL DO BRASIL
Negócios & Finanças terça-feira, 26/11/85 ? 1" caderno n 19

Juros das financeiras
sairão nos jornais do
próximo fim de semana

Sáo Paulo — A primeira tabela das financeiras, com as taxas
de juros praticadas semanalmente no crédito direto ao consumidor
e no crédito pessoal, será publicada nos jornais nesle final de
semana, informou ontem o vice-presidente da Acrefi — Associa-
çáo de Empresas dc Crédito, Financiamento c Investimento,
Lidibcrto dos Santos Villar.

A publicação semanal na imprensa da tabela de juros
aplicada pelas financeiras fa/. parte do acordo celebrado com o
ministro da Fazenda. A Acrefi, segundo Santos Villar. iniciou
onteni a coleta dos dados junto a suas 76 associadas, devendo
concluir o trabalho amanhã.

No dia seguinte, a entidade deverá estar de posse dc todas as
informações sobre as taxas de juros praticadas nos três dias. Aí,
encaminhará uma tabela aos jornais na sexta-feira, incluindo as
taxas mínimas e máximas para os tipos de crédito: serviços,
veículos, crédito pessoal e outros bens dc consumo,

O vice-presidente da Acrefi acredita que a publicação das
taxai dc juros será uma forma dc o governo evitar que o
consumidor chegue a pagar 1,000% de juros na compra dc um
produto. O diretor-coordenador da Ultracrcd, Orlando Bnrbieri,
entende que a medida apresentará "um benefício relativo",
afirmando que 

"quem cobra li'000% ile juros está desgarrado do
esquema das financeiras, cuja taxa média oscila cm torno dc
540r/?", Para cie, o principal é o governo reduzir a inflação, "pois,

se isso acontecer, as taxas dc juros cairão normalmente".

Fundos de Ações

Alio Unibanco (SP)
AmoriM .Io SulAçAes ISPI
Atfti Equilíbrio IRJI |2I
Auxiliai Ações ISPI
Ralua iBAI
Bühwiiixln» (PRI Cl
Rmxvi |UJI IZI
Bapsspa AÇÕES (SH
Bífoslado IPRI
Baooito u'Ll u)
Bãririiül Cab insi oi
Baiirliul Fnb (RSI 13)
HHi Btadaaco (SPI a)
BCN Açôos ISPI
BMD Inv Açíwi (SP)
Boavista IRJI
Boston Snílnl RV ISPI 1^1
Bozano Simõnson IFU) M
Bottno Slmbnsan (RJI (21
Bradou» Açftas ispi 12)
Breacan Monuoelb, (RJI 12)
Bmscari M inv iR.M 121
Capital 

'M 
liaú ISP) 121

Cily IIUI (21
Credibahco-FBI ispi (11
Crotifoanco-CCA ISPI (II
Osdiroal (MGI 131
Ctellaúl FCI ISPI II)
Ctajisul CAC ISPI d)
Ctoscínco Unib ispi
CSA Boavst.i (RJI
Dclapievo (H*J)
r>nn,isa Açftos ISPI l?l
Dtnasa Mmm (SPI (21
[ únômioo-Ecoplix (SP)
IMP IRJI (31
FãtvNacional (RJI (!)
Fídep (RJi 121
Fidesa (PAI
I .íws.l Aoòos ISPI
Fla^-Par (RJI 121
Garantia (RJI ni
Gemi do C Açôos ISPI
Industrial ISPI
Invoslclol IRSI
lochpa IRSI l.'l
Itãuaçòoa (SPI (21
L,« Br.is At;òos (RJI 121
Loilcted (SPI
London Mult ISP)
london Mull ISPI
Mercantil IMGI
Mercantil Brasil (Mü)
M«rkirw«st (SPI
Multl-Banco (RSI
NnçóosAçôos (SP)
Noroeste (SPI
Pflulo Willemsons (RJ) (21
PfcBB (RJ)
Rrune (SP) (21
Real ISPI
Saíra ISPI
Seguridade (RJI
Thoca (SP)
Unibanco (SPI
Morada (RJI (11

Valor dn Oirotn
(Cri)

li 503,800
4tt!i,772

10 Ml M7

802.700
7 M3.?ü
BI. 7894

1 !>B9,W3
280.941
420.831

6.0M.378Í
3070.78

22M042
1 B10.R4

I 311.11)0
283.999

II 220.00
74Í, a!i3

B.D61.6B8
737 «00

Ml li.Ui.409
i ;ro,:ii9

026,268
213.444,38

407 H/1.
844 MIO
340 971
204.178

7 197.744
9R2.709

fi 432,695
1,551,214
3.357,660

20!ibO.OI6
411,824
14,b781
165,021

71 .Ifib;)
l>3 745,8509

188.090
22 110 IR4

11 902,1687
6 847.712

Ifi 810.7977
6.478,458
1789,246
4 269.8H2

1 087 439
83.1fib704,853
719.398

273.856
928.678
995.901

388.1613
662.536

572.839
119.966
877.884
241.382

3 311.62
1 047,165

595.756
5677.7944

2.005.876
2.493.190

Pntrlmônlo
Liquido

(CrS milbõui)
409 01?
274 531

3 RbO

14,696
676 014
744 797
184 867

10 701
133 836
101 782
83 306
37.2411

152.415
9 771

136,056
78/ h34
130 569
148 130

.1 733 539
IM 877
143 744

7 841 980
I 71?

157 948
311 801

08 109
700 759
188 928

1 677 :148
467 459

20.424
235 350

64 554
471.309

II 257
8M 389

49.981
18.752

470 439
453 469

28 593
42.500
37 449
30 83b

178.77b
649 008
7 IR 1)88

5,243301.868
93 938

2669
273 207

5.159
8370

246
106 871

2512
5577

36 989
I 694 553

117 170
20.185

1.920
163 905
795,589

]

Fundos de renda fixa
Nome Valor da Quota

(Críl
Patrimônio

Liquido
(Cr$ milhões)

America do Sul ISPI 941.524 860 397
Ali! Patrimônio (RJI (II 17 B69.234 39.434
Bamerindus IPRI O) 935.53 241.383
Báncorbras IDII 121 64.762 11.699
Baneri Fixbanerl (RJI (1) 166,3467 5 965 698
Banespa (SPI 366.367 2.485.203
Bapostado (CRI 41.922 81453
Bandrtinvóst (PEI (I) 170.914 441771
Bonança IRJI (II 288981.00 2 151
Boston Sodril ISPI 121 1026 537 123 407
Boiar» Sim Cond (RJI 12) 361.756 146 073
Bradesco RF (SPI (2) 48 058 942 1 427.326
Brasil-Canadá (RJI 121 252 660.180 8.685
BRJ (RJI (II 23 519.841 466 560
Cdade de SP (SPI 6.701 63 368
Dn Nacional (RJ) (II 272.015 222.698
Glinvest (SPI 111 686.837 2 596.176
Conta lochpe (RS) 121 446,133 406.635
Credibanco ISPI (II 149440 577.996
CRS Boavista IRJI 92.388 226.061
CSC 7 Crolisul (SPI (1) 47 029.855 2.089 762
Delapieve IRS) 1636.780 78 114
Denasa ISPI 121 783 167 36 667
Eldorado (PRI (11 25.971 2 462
Fidesa CRI (PA) 197 177.586 25 286
Financeiro (SPI 10 554.26861 143.573
Fmasa (SPI 204.226 184,606
Fminvest (PRI lll 5 727.986 80.013
Firca P Willemsens (RJI 121 2 074 831 1 790
FivUnibanco (SPI 609 430 643 171
F Barreto ISPI 109.282 133.829
Flewnvest IRJI III 515.635 582 726
llau Money ISP) 121 613.699 1.958.426
LMI-London Mult (SP) 9.504 105 105
Lojicred RF (SPI 7.4B6 12 766
Magliano (SPI (21 23 548 702 29 764
Marka RF (RJMII 1.895.026 7.425
Montrelbank-Fcr IRJI I2I 25 195.169 63.215
Naçôes-RF (SPI 1 740.624 347
Noroeste ISPI 64 177.3238 220 375
Novo Norte ISPI (21 88.204 11.930
Omega (RJI (II 22 453.634 33 735
Open IRJI Ul 24.214,119 .17.917
Patente ISPI 8318.925 5.440
Prime (SPI (2) 163.229 300 1 390
Salra-FCS (SPI 125.622 445 072
Scham Cury (SPI 24 971,86 904
Soma Barros-SBI (SPI 23,530 25.174
Sudameris (SPI 6 656.90682 317.553
Tamoyo (RJI
Theca (SPI 1 983.4708 71
Morada (RJ) (II 2 032.388 637.559
Posições: (I) Em 22-11-K5; (2) Em 21-11-S5-. Em 20-11-85; ( ) Anterior a 20-11-
85.
Fonlr: Bolsa dc Valores do Rio de Janeiro

Todos os dias
esta dúvida é resolvida

para você.

Ainda sem data
venda de ações de
Petroquisa e BR

Ainda não loi lixada a data, nem definida a fòrmu, da
venda das açOes preferenciais da Petrobrás Distribuidora (que
futurou no mis passado CrS 2 trilhões 300 bilhões), segundo 0
vice-presidente da empresa, Marcus Túlio Roberto Sampaio
de Melo,

Em sltiliiçílo Idêntica estrt a Petrobrás Química (1'ctro-
quisa), que tambiíni terá uçÒcs preferenciais negociadas cm
Bolsa, cm futuro próximo, conforme anunciou, nu semana
passada, o titular da Secretaria Especial dc Controle das
Estatais (Scst), llenri-l'liilipe Reiclislul.

As duas empresas, segundo Marcus Túlio, fecharão o
ano com boa lucratividade, especialmente a Petroquisa, A
Petrobrás Distribuidora, que terminou o primeiro semestre
com prejuízo da ordem de Crí 200 bilhões, como resultado do
congelamento de preços durante quatro meses, já sc encontra
cm plcnti recuperação e terminará seu exercício, em dczcin-
bro, com lucro líquido.

— Sáo duas empresas lucrativas que não precisam dc
recursos adicionais — resume o vicc-presidenlc da Petrobrás
Distribuidora c cx-vice-presidcntc da Petroquisa. esclareceu-
do. poriíin, que como subsidiárias du Petrobrás estão subordi-
nadas ás diretrizes governamentais.

O vice-presidente da Petroquisa, Tarciso Maia, preferiu
náo comentar o anúncio, alegando que não dispunha dc
qualquer informarão sobre o assunto.

A Petrobrás Distribuidora, com 35% dp merendo dc
distribuição de derivados de petróleo (sendo a maior entre as
concorrentes), cerca de 4 mil 200 postos dc serviço c mais dc
10 mil clientes, com atuação do Acre ao Rio Cumule do Sul,
começou a operar em novembro de I'i72.

Seu capital social c de Cr$ 535 bilhões dHO milhões c o
valor nominal de cada uçAo de Cr$ 27'. Dc um total dc I
bilhão 920 milhões de ações, a Petrobrás detém I, bilhão 907
milhões, sendo W/v de preferenciais e 99,7% dc ordinárias, A
pequena parcela restante c formada por acionistas privados,
incorporados em fevereiro dc 1977, quando u empresa absor-
vcu a Pctroniinas — uma empresa privada que operava no
mercado tle distribuição dc derivados.

Marcus Túlio reconhece que os objetivos anunciados
pelo governo sáo importantes; dc um modo geral, embora
reafirme que as duas empresas riflo necessitam dc qualquer
tipo de aporte de recursos do governo federal.

Rio-Negócios realizou
em cinco dias vendas
de Cr$ 231 bilhões

Vendas que, a curto prazo, chegaram a Cr$ 231 bilhões
KX) milhões e que, a médio prazo, poderão alcançar a casa dc
CrS I trilhão foram acertadas durante os cinco dias dc
realização da Rio-Negõcios — a primeira feira de pequenas c
médias empresas do Estado do Rio, '

Em I mil 20 eslandcs, as empresas ofereceram "dc bola
de gude a motor dc aviáo", como afirmou 0 presidente do
Banerj, Carlos Augusto Rodrigues de Caivalho. Ele preve
que, em l9Sd, ri movimento de público e o volume ile vendas
pelo menos dobrem! O presidente da Associação Fluminense
da Pequena e Média Empresa (Flupcmc), Aniónio Giiarino,
também acredita que isso ocorra.

Guarino cila como exemplo da consolidação do evento p
fato de que um terço dos expositores já renovaram seus
pedidos para a feita do próximo ano, que será realizada em
dezembro. Ele espera reunir, na ocasião, 2 mil empresas
expositoras. Pára Guarino, os números da Rio-Negócios deste
ano "desmentem, de uma vez por Iodas, a falácia dc que o Rio
dc Janeiro sofre um processo de esvaziamento". Isto porque
— prosseguiu — a economia fluminense está calcada, básica-
mente, no segmento das pequenas c médias empresas (mais de
90% dos estabelecimentos), que 

''demonstraram; na Rio-
Negócios, a pujança dc suas atividades".

O comentário foi reforçado pelo presidente do Banerj,
que criticou as lideranças políticas c empresariais do Eslado
por usarem um discurso carregado de "neurose depressiva"
em relação á economia fluminense. A seu ver, é pela pequena
c média empresa que o Rio de Janeiro garantirá o 2" lugar a
nível nacional no que sc refere ao desempenho econômico. No
seu entender, falta para isso apenas mais coesáo entre as
lideranças regionais.

Carlos Augusto Rodrigues dc Carvalho disse que o
Banerj abriu uma linha dc crédito dc CrS 50 bilhões para as
pequenas e médias empresas do Estado pagarem o 13° salário
dc seus funcionários, a taxas dc juros altamente beneficiadas
(dc 7 a 7,5% ao ano). Os dados do centro dc informações da
Rio-Negócios, ontem divulgados, mostram que os empresa-
rios que participaram da feira fizeram 32 mil 500 contatos dc
negócio. Visitaram a feira, no Riocentro, 97 mil 300 pessoas.

london:
MULTIPLIC

Banco de Investimento

associado ao Uoyds Bank Group

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado do Ouro

Ligue agora mesmo e fale com um dos
nossos especialistas. Suas dúvidas vão terminar a
partir desse instante.
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R/o 263-6364
Flua da Allãndega.
33 ¦ 7° andar

Sâo Paulo: 35-2041
Rua XV de Novembro,
165-7" andar

Mercado Futuro de ORTN — Dez meses
COTAÇÃO ~ HCHAMtmO I POSIÇÓB

MÍS AIIRIURA MÁXIMA MlNIMA DIA VAWAÇAO VCXUMÍ '^j^fTlíi
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Dólar mais
forte faz
ouro subir

A ascensão das cotações do
dólar norte-americano no mer-
cado paralelo estimulou ontem
os preços do ouro no mercado
nacional. A moeda foi cotada a
CrS 12 mil 650 para a venda no
liliuk carioca, fazendo o ágio
entre o paralelo e o oficial
atingir 27,3%. No mercado á
vista da Bolsa dc Mercadorias
dc São Paulo, o grama do ouro
foi cotado no fechamento a CrS
129 mil 700, o que significa
uma valorização dc 2,5% cm
um só dia — na sexta-feira da
semana passada, o grama do
metal fechou cm Cr$ 126 mil
500.
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Silvid's irá até o
STF contra a Cartier
São Paulo — A Silvid's Vestuário c Hcncy Comércio dc

Artigos de Vestuário pretendem entrar com novo recurso no
Supremo Tribunal Federal contra a Cartier francesa, que
conseguiu anular as marcas dc propriedade, destas duas
empresas, no Tribunal Federal dc Recursos, baseada rio fato
dc que 

"Cartier é patrimônio familiar de Louis Cartier c não
pode ser registrada por terceiros".

O processo judicial começou cm 1978 quando a Cartier
francesa instalou-se no Brasil para fabricar relógios, artigos de
couro e perfumes. Mas desde 1975 a Silvid's e a Hcncy já
fabricavam roupas e perfumes com a grife Cartier, com
registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O presidente da Silvid's, Silvano Davidcs, afirma que a
empresa utiliza como logotipo uma coroa, enquanto a Cartier
francesa tem como marca duas letras "C" entrelaçadas.
Atualmente, 21 indústrias estão licenciadas pela Hency para
usar a griffc Cartier. Problemas semelhantes ao que ocorre no
Brasil já foram solucionados pela Cartier no México e na
Itália.

Mereadorias no Exterior
Futuro» Fechamanto

Marcadorla Unld. ____^ r———i
Nov Dai -I»" Mar Abr Mal Jul S«t Out P«»

Acucat Ub 6,44 6,1/ 6,37 6,60 0.68 6,76 -
Cacau ti 21M 222' "" 2306 2328 «»
Ca|, c,lb - 15B.M 103.17 - 166,72 108,60 "0,60 171,26
Algodão c/Ui - 01,16 - 61,69 - 62,12 60,21 64,10 61,66

Solalmaol C/B 484 34 ,192 1/4 - 600.3/4 606 3/4 602 1/2
Solallaralol Uil - "9.2 139,3 139,2 - 139,9 140.3 13M 139,5 W
Soialolool c/lb - 19.17 19,17 19,29 - 19,62 19,83 19.90 19,93 20.03
M,|ho t/B 237 239 241 1/4 241 1/4 231 225 3/4

T,|00 c/B - 329 1/4 327 3/4 308 1/4 282 3/4 282 3/4 294
Col,„ c/lb 61.05 61,16 61,45 62.05 - 62,40 62,66 62» 63.45
Ouro $/onca-trov 332,3 332,7 334,8 - 3403 363,6 368.2
Praia c/onca-troy 627,8 628,5 633,0 641,6 - 640,7 65BJ 667,4 681,2

riolílminft
Now Íiol/J
GoW Invest
,1/ihl i
CBM Mra
OufinvfiSt
I Magnum
Ihouwnd
Invell l)("
Airwionw
lloal ISPI

240 «no
240 mo
2628711
224 8497
2163206

267 4595
283.0682
224 «18

261 3266

'Sm

127 500
128000
128600
127 000
128000
128!/)

129 000
128000
128000
126 000
128600

Vanda
CM

112000
132000
132.000
133000
133000
132 500
133000
1321)00
132600
CIO 000
132600

Libor

Taxa» pnra 87/11 (quarta-folr»)
Moeda: Dólar nort«-anM»iioano

1 irm»:
a initHüfl:
OmoHflft:
1 ano:

ai/s
n i «
bi/b

ur, tn
. Libra Poto
27,22kg

0,45392kg I ¦ ifini.lnrln
onça troy - 31.103gr Fonio - Boliat ria Nova lorqua a Chicago Ponto: Banoo Ccntrml do Braall

Obaorvnclio: Prlmo-rata: 9,B%

Mercadorias
de São Paulo

OURO

Câmbio

Mat» Man Min F«h
DEZ 131.300 131.000 131000
IIV 166 000 184.000 IfibOCO
ARI) 20H000 200 000 20(1200
JUN 283.500 262 000 282.900
AII0 332 (X» 33000(1 331700
OUT 414:100 406000 414 300
DE/ 605 000 500 600 511'100

Precoi DOI um gr,irrw Unulfldo do noOOOOS LffV
ooios dn 250 gramas
Mercado Firmo

CAfE

Maut Ma» Min Facli
DL/ 1370 000 WTilXKl 12% (H/1
MAU 1,880000 I.840Í00 1H40 000
MAI 2 386 000 2345.000 2360000
JUL 3.418.000 3.355.000 3 360 000
Stl 4 800000 4 740101 4780000
DEZ 6659 600 6659.600 8859,500

Cotação cm o%imuí do 60 Kg
Mercido Calmo

BOI

Matat Man Min - Ftch
DEZ 238000 230 000 230 000
FEV 252 000 261500 245 000
ABU 262000 266.000 257 300
JUN 303 500 2R3 0O0 2!I4 000
AGO 427 000 418 000 418 000
OU1 567 700 548000 563 900
DEZ 571400 570000 571400

Cotòoio om CfS 15Kfl
Mercado Irregular

As lanai publicada» ior.nn divulgadas omorn i«>> Banco Dinuai;

Dólar
Coim pinamafíiuosa
Corfw Norueguosa
Coroa Suncn
Dólar Australiano
[)0Ur Carv.flcnjo
Eicúdo
Flonm
franco Belga
F-fanco FrancÍM
Ffiinco Suico
IqOO
Libra
l.«a
Marco
Pnsftta
X*.m
lüMí Otitirla'. <

DlvIunporUSI
Compra

1,0000
'J.74li6
7,6796
7,7046

0.88862
1,3747
160.68
7.8877
51,814
7.f». I
7.096R
700.35
1,4611
1729.6
2,5606
167.48
17.941

Mefcado clft Nova lorquo

Venda
IJ3000
9.2885
7.7154
7.7405

0,89238
1,3806
167.32
2,8963
52.051
7.8391
7.1067
201,76
1,4679
17.37,5
7.5718
158.17
m.irn

ParldadMpofCrt
Compra
9100,00

879,71
1179,48
1175.83
8266,44
6691.34

56.062
3141,94

174.83
1160.85
4313.56

45,217
13296.01

6.7.374
3538,38

57,533
502.87

Vanda
9145.00

989.0?
1190.82
1186.95
6331.82
6652.:)6

66.914
3172.37

176,50
1172.00
4361.41

45,645
13423.96

5.2877
3671,43

58.071
508.22

Dólar na semana
(CrS)

Dia Compra Vawla
25/11 9.100 D.146
26/11 9.150 9.195
27/11 9 200 9.245
28/11 9 225 9.300
29/11 9.350 9.350

Metais
Cotações do*
Alummto
a vrtt»
lr« rraiw
Chumbo
a vista

Menu cm LONDRES, onlem

../,."

ilfí*
<i:j>

nos».
OXm

(V .A
iM»
:3H1I
.1/»*
KiK»
<i/m

I3MM

'«Ml
Hxait
até

aaaflt

tm
n«»«

8KW
11340

:"ü
atas,
*f«,>
MO
75»»

¦SXÜ¦nr,t:\

1W13
iVfií
V1B«w,
in?ia
*rzn)
usa

Alemanha Oodontd!
iVgQnttnà
Brasil
Chilo
Colômbia
Espanha
(rança
ínpjaterra
Ilida
Japão
Méíicc
Peru
Portugal
Suíça
UruguaiVojie^ueja
Hong Kong

Dolare» pordiviw
Ònttm
0J90I
1.7500

0,000110
0,0067
0,001)9

0.006313
0.1781
1,4656

O.O0O57B
(1.004984
0.002041
0,000072
O.0O6250

0.4762
0.0084
0.0660
0.1261

6 Imi»
0,»J9
1.2600

0.000110
0,0067
0.0060

0 006313
0.1280
1.4655

0,0006 II
0,0049/9
0.001980
0,000077
0.006173

0.4764
0.0084
0.0671
0.1281

DiviupordOUr
Ontem
2.56.33
0.8000

9100.00
177.98
1/0.00
168.40
7.8080
0.6824

1731.31
200.66
490.00
13908

160.00
2.1000

119.5
15.1500

7.8050

6 feira
2,5660
0.8000

9050.00
177.61
168.00
158,40
7.8160
0.6826

1733.00
200.85
505.00
13908
162.00
2.0990

119,5
14.9000
7,8050

668,0
«37,0

263.0
271.5tífji mW!?.

Cobra íCatiudes)
a vnta 948.0
KM mews 967,0
Estanho tSundard)
a vrtta suspenso
ire-i mfrien suspftnso
EltanholHighgradel
a vuia suspenso
ires frwwes suspenso
NiqtMl
a v.sia 2740
tres meses 2770
23 ne©
a inata (Standardl 401.0
trosmcioslHig hgratlel 428.5

669.0
692.5

764.0
272.0

949.0
967.5

suspenso
suspenso

suspen&n
suspenso

2746
2775

403,0
429,0

Nora Alumínio, Cobft, Estanho, Nlqual a Ttri
co - em libras por tonelada
Prata - em pense por troy (31,103 gfs)
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CORRETORA DE TÍTULOS E CÂMBIO
Carta Patente nP A 73/721 do Banco Central do Brasil

CGC 42.285.973/0001-64 _--«««
MATRIZ- Praça Pio X, 55 - 7? andar - Rio de Janeiro • RJ. Telefones: 253-6269. 253-9050

FILIAL: Rua Jorf Bonifácio. 24 - 2? andar, Conj. 22 - Sâo Paulo - SP. Telefone: 371561

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE OUTUBRO DE 1985

(Em Milhares de Cruzeiros)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL
A LONGOPRAZO
PERMANENTE

TOTAL

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGlVEL
84.192.238 A LONGO PRAZO 5.059.049
12.485.956 PATRIMÔNIO LIQUIDO 61.003.981

RESULTADO DO FfcRIODO

 A BALANCEAR 30.615.164
96.678.194 TOTAL ÍM73194

DEMONSTRATIVOS DOS COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU COMPRA OE TÍTULOS DE RENDA FIXA
ACORDOS A PREÇO FIXO
VALORES EM CrS 1.000

31,10.85
ESPÉCIE DE COMPROMISSOS ATÉ

7 dias
C/INSTITUIÇÕÈS FINANCEIRAS
LTN 73.072.326

OBRIG. REAJ. TES. NACIONAL 879.617.260
TIT. EST. E MUNICIPAIS 601.127.192
CERT. DEP. BANCÁRIO 282.642

DE
8a 15

DE
16 a 30

DE
31 a 60

MAIS DE
60 dias

TOTAL

184.934 510.019

TOTAIS 1.554.0957420 184.934; 510.Õ1Ô

73.072.326
880.312.213
601.127.192

282.642
1.554.794.37*

\

DIRETORIA
JOÃO GUILHERME DE BARROS DANTAS DA GAMA
CLAUDIA SUELI DOS REIS DANTAS DA GAMA
JOAQUIM CÂNDIDO DE GOUVÊA

SIDÔNIO BAPTISTA FILHO
Tec.Cont.CRC-RJ 44.109-4

CPF 314.176.807-25
#.

Usiminas garante que
prejuízo este ano se
deve à queda do dólar

Belo Horizonte — O presidente da Usiminas (Usinas
Siderúrgicas dc Minas Gerais). Ademar de Carvalho Barbosa,
antecipou ontem, em entrevista, que a empresa vai fechar o
exercício de 1985 com prejuízo líquido, em função das perdas
sofridas por causa da desvalorização do dólar em relação às
moedas do Japão e da Alemanha. Ate outubro, para uma
receita bruta de CrS 5 trilhões 5(KI bilhões c lucro operacional
dc CrS 1 trilhão 40 bilhões, a Usiminas apresentou prejuízo de
CrS 400 bilhões.

Ademar Barbosa fez questão de revelar que 
"os proble-

mas são de variação cambial", salientando que a Usiminas vai
fechar o ano com plena ocupação de suas instalações, para 3
milhões 350 mil t/anó de aço líquido, com os mesmos níveis de
exportações de 1984, dc cerca de 630 mil t, c um crescimento
de 9% nas vendas internas, para 2 milhões 400 mil t. O
faturamento global da empresa, porém, ficará em 1 bilhão 150
milhões dc dólares, menos 50 milhões em relação a 1984. O
presidente da Usiminas comentou que as exportações apresen-
taram uma redução dc 18 milhões dc dólares cm relação a
1984. ficando em torno dc 150 milhões de dólares. O principal
importador scrâ a China (150 mil t). ,

Ontem, a Usiminas assinou um contrato com o consórcio
formado pela equipamentos Villares (parte nacional) e Nis-
sho-Hitachi (parte internacional) no valor de 44 milhões 300
mil dólares, para obras dc reforma c modernização do
laminadoi de tiras a quente, que tém capacidade para 200 mil
t/mes. Em peso, o índice dc nacionalização da obra é de
70,3% c. cm valor, dc 91,2%.
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SANDPIPER oferece suas camisas, calças,

gravatas; vestuário masculino; 30$ mais barato

que as marcas famosas de tendência italiana,

com 6 mesmo padrão de qualidade. Wtt

mcdianlc apresentação deste.

Centro - Rua da Quitanda, n" 49,'Gr. 2W

Ipanema - Rua Vise. de Pirajá, 580/Lj, 313

Icscócuojii

Companhia Brasileira de Trens,Urbanos

ia? cb
R.F.F.S.A.MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

C.G.C. n° 42.357.483/0001-26

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São 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 fim-de deliberarem sobre a seguinte Ordem do

Dia:
— 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

TURISMí
4» feira no Caderno B.

'*;

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

EDITAL N.° 37/85
CODEVASF 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
Cr$ 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 CrS 600.000
(seiscentos mil cruzeiros).

Brasilia-DF, 20 de novembro de 1985.
Área de Administração e Finanças

Arildo Oliva França
Área de Administração e Finanças

Coordenador

Jl

roH
•h*u

O)
AM

L'!l)
:n

¦*tt*

-k
TO»
/Kit
8M»
n«;*

irlt
>!",¦»

ui*
utnwatoa-jun.
0M*\xa*-r,-rf
¦MT».
*-*XIL*í7J>
ntua.
jiWâ
3B8
màr,

,T*3
fl!M0.
uaHS
,1«3-•»*8
jVWí
jttB"P*M
:¦:»:¦:sb
"1SK

AITHs-ns
S.T3S

wniir
3KB•AWa

amwx>.
uAíS-ras
usa?
cam
-•«sa
amrsm
¦13113
'JB»
•"DC
i va
-.*£:•

«tó
i ita?

UJ33

"-13

W21
¦aVO

-«SO
'JIHÍ3

¦an
MT-

wa
rifiíjí

¦MÍÜ-Í
.aro?s»um
zw

íno

¦«03
aa
vm
WD

" -1

5080wia

o»



20 n Io caderno a terça-feira, 26/11/85 Negócios & Finaanças JORNAL DO BRASIL

Divergência sobre o
comércio de serviços
ainda persiste no GATT

Genebra - A reunião anual tio OATT foi aberta ontem
com a perspectiva de uma dura luta entre os países industrializa-
dos c os chamados "novos industrializados" — entre cies o
Brasil, a índia e a Argentina — sobre o comércio internacional
de serviços, que inclui a área bancária, financeira, de seguros c
transporte.

O embaixador brasileiro no OATT, Paulo Nogueira Iktis-
ta, alertou que os industrializados, principalmente os F.UA, a
Comunidade Econômica Européia c o Japáo querem forçar ns
nações menos desenvolvidas a abrir seus mercados para a
penetração de sua industria de serviços. As sete negociações
globais sobre comércio que ocorreram desde IW cobriram
apenas a indústria tradicional e assim o grupo liderado pelo
Brasil e pela índia quer que permaneça,

Mas o comércio do serviços já alcança 50 bilhões de dólares
por ano c o setor responde por dois terços dos empregos na
economia norte-americana, Os EUA fizeram da regulamenta-
ç;.o do comércio de serviços ponto de honra para convocação de
uma nova rodada internacional de negociações comerciais.
Chegaram mesmo a ameaçar realizit-la fora do Âmbito do
GAiT. se O grupo dos novos industrializados continuar obs-
truiiulo os debates, listes temem perder terreno para os
desenvolvidos no comércio de serviços e querem que o OATT
combata o crescente protecionismo dos países ricos nos nego-
cios com produtos tradicionais.

O empenho dos Estados Unidos em tirar mais vantagens
de sua competitividade na lirea de serviços decorre do desejo do
presidente Ronald Reagan de reduzir Ifiò rápido quanto possi-
vel um déficit comercial que devora chegar este ano a 150
bilhões de dólares. O governo americano quer iniciar ns
negociações globais sobro o comércio antes das eleições parla-
montares de novembro de 1986, quando ficará cm situação
difícil se nfio obtiver nenhum progresso para diminuir o déficit
comercial.

Brasil cobra dívidas
de países africanos

Belo Horizonte — O Brasil está negociando com o Clube
de Paris o recebimento de MK) milhões de dólares emprestados a
países africanos cm contratos de financiainento de exportações,
vencidos há dois meses. O país tem mais de 2 bilhões de dólares
em crédito que vencem até IW.

A inforniaçfto foi dada ontem pelo ministro Luís Pedrosa
Vilarinho, chefe do Departamento de PromoçAo do Comércio
Exterior do Itamaraty. Segundo ele, uma das negociações cm
curso no Clube de Paris é sobre o pagamento de 25 milhões de
dólares devidos pela Mauritânia,

Embora considere "preocupante" a situação, Vilarinho
explicou que o Brasil sempre buscará uma solução técnica para
as dividas dos países africanos. "E 

quando isto náo for possível,
poderemos negociar os papéis que temos com os bancos árabes,
por exemplo" disse. Ele citou o caso da Nigéria, que deve mais
de 200 milhões de dólares ao Brasil, cujos títulos podem ser
negociados com tim grande banco árabe, que tem muitos papéis
da divida brasileira.

O ministro Vilarinho comentou que esses financiamentos á
exportação são feitos através da Cacex, em contratos de venda
de serviços ao exterior, através das Resoluções 68 do Conselho
Monetário Nacional, de financiamentos diretos e da Resolução
509 do Banco Central, que faz a equalizaçáo dos juros quando é
usado um pool de bancos para emprestar ao país importador.

— O Brasil está sendo mais seletivo para evitar problemas
de crédito para a Cacex no financiamento de projetos de
exportação de bens e serviços. A Construtora Mendes Júnior,
por exemplo, está negociando com a Mauritãnea o pagamento
de 7 milhões de dólares — afirmou.

O diplomata comentou, porém, que o grande passo a ser
dado C a colocação de produtos não tradicionais cm mercados
tradicionais brasileiros, principalmente na costa oeste c sudoes-
te dos Estados Unidos, Estáo sendo pesquisados cerca de 50
produtos de tecnologia média, dos quais 10 devem ser trabalha-
dos no próximo ano. O ministro Lufs Vilarinho lembrou que,
em l9aSl, só a Califórnia importou cerca de 41X1 milhões de
dólares em motores elétricos estacionários de 300 KVA, fome-
cidos pelo México e o Japáo.

Governo pode regulamentar por
decreto o plano de informática

JL Foto do arquivo
Silo Paulo — Caso o Congresso

Nacional nào lenha condições pura
votar o Plano Nacional de IníornitUi-
ca c AutomaçAo (l-lanin). o governo
vai regulamentar por decreto viirins
medidas do plano, como a criação de
incentivos fiscais para o desenvolvi-
mento do setor, adiantou ontem o
ministro da Ciência c Tecnologia,
Renato Achei, ao abrir oficialmente
o 2" Congresso Nacional de Auto-
maçfto Industrial, no parque
Anhembi.

O scerctário-gcral do Ministério,
Luciano Coutinho, confirmou que
estão sendo ultimados os procedi»
mentos legais e administrativos para
a transferência da coordenação da
empresa estatal de computadores,
Cobra, para o Ministério da Ciência
c Tecnologia, A empresa terá um
novo perfil, voltado mais para siste-
mas mais complexos c de maior risco
na Arca da informática c do software,
deixando de competir diretamente
com empresas privadas na produção
de computadores.

A Cobra devera também abrir
seu capital para captar recursos no
mercado com vistas A sua expansão.
Ele admitiu que todas as eslatais
brasileiras teriam condições de cap-
tar recursos de CrS 30 trilhões a Cr$
40 trilhões no mercado, que se cn-
contra numa boa fase de aquecimen-
to c precisando de novos papéis.

Os decretos a serem baixados
pelo presidente José Sarney, regula-
montando o Plnnin, de acordo com o
ministro Renato Archer estíio pre-
vistos na lei da informática e jA existe
uma decisAo do governo de baixá-los

POLIOLEFINAS S.A.
CGC. n° 62.336946/0001 -80

COMPANHIA ABERTA — CAPITAL AUTORIZADO

AVISO
Aírvirnsí íi drsposiçAo dos sonhoros «cionislas, na sod» social da «mprasa na
Avenida Paulista n" 1499-50° andar, nosta capital, os documentos a qu« sa
reloip o aniíio IM da Lm n° 6 -104. do 15/12/76. rotativos ao exercício social
pnccrtrtdo em 31 do outubio do 1^05.

S6o Paulo, 25 do novombio do 1985
Josn Adolpho Lisboa do Sou:a Oirolor Prosulonte

'J dismac
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

CALCULADORAS
VIDEO GAMES
MICROS

ACESSÓRIOS
VENDAS
CONTRATOS

RÇfiE
RUA DA LAPA, 107 — 1o ANDAR
AV. MIN. EDGAR ROMERO. 81/307
221-2989/ 222-7137/ 390-8225

^ BANCO DO BRASIL S. A.
SELEÇÃO 

EXTERNA
NIVEL BÁSICO

N9023

AVISO
Referindo-nos ao nosso Edital de Convocação
publicado em 23 e 24.11.85, o qual republica*
remos em 27 e 30.11.85, solicitamos aos can-
didatos inscritos em Minas Gerais e que te-
nham declarado residência no Estado do Rio
de Janeiro especial atenção para os locais de-
terminados para aqueles que farão provas nes-
ta cidade.
Em caso de a localidade onde reside o candi-
dato, de acordo com o declarado no ato da
inscrição, não se encontrar relacionada ou es-
tiver entre aquelas citadas após a expressão
"EXCETO", deverá ele procurar, de imediato,
a agência do Banco do Brasil mais próxima, a
fim de se certificar sobre a cidade onde presta-
rá provas.
Os candidatos inscritos em Juiz de Fora (MG),
com endereço de Niterói (RJ), deverão, con-
forme Edital publicado no jornal 

"O Flumi-
nense", em 17.11.85, prestar provas na pró-
pria cidade de Niterói (RJ). Maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto àquela filial,
situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto,
34.
Rio de Janeiro (RJ), 26 de novembro de 1985.

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Rio de Janeiro - Centro

Gerência
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ainda este ano, se o plano deixar de
ser aprovado no Congresso, por falia
<fe tempo. Ele considerou impresein-
dível a rcguIrimcntuçAò dos incenti-
vos fiscais na Arca tio informática

para t|tic possam efetivamente ter
vigência a partir do próximo ano,
como prevê a lei, c em funçfio dos
vultosos investimentos que algumas
empresas jA est Ao realizando, na ex-
pectatiya dos incentivos.

Entidades cm diasputu
A Associação Brasileira de Con-

trolc de Processos de AutomaçAo
Industrial (ABCPAI) — cuja criàçflo
ser A anunciada esta semana — tcrA"um importante papel a cumprir",
porque aglutinará fiinricimles c tistiA-
rios de equipamentos de automttçAo
com (rocas de informações sobre as
necessidades existentes para o País,
afirmou, onlem, seu futuro presiden-
te, Edison Dytz.

A nova associação esta provo-
cnndo discussões políticas nos corre-
dores do 2" Congresso Nacional de
Automação Industrial (Conni), no
parque Anhembi—porque tres enti-
dades — Abimaq, Abinee c Abemi
— constituíram na semana passada
um grupo intci sindical para debater
a automação industrial, contrapon-
do-sc o enaçAo da ABCPAI.

A disputa envolve a lei de infor-
mítica, que prevê a reserva de mer-
cado cm determinados segmentos
para indústrias nacionais, A Abimaq
c a Abinee em diversas ocasiões
criticaram a lei de informático, que
estaria entravando a automação in-
dustrial do País, As pressões do
grupo intersindical ontem, durante
todo o dia, foram no sentido de que
a ABCPAI nfio seja a única interlo-
eutora sobre automação industrial
com os organismos de governo.

A automação derruba conceitos
Sâo Paulo — A automaçAo industrial

provoca profundas alterações nus cstrulu-
ras das empresas, derrubando conceitos
como o de economia tle escala e abrindo
grandes disputas pelo poder dentro das
indústrias, Conceitos como esse constam
do estudo du professora Verti Thorsten-
sen, da FundttçAo Getúlio Vargas, apre-
sentado na abertura do 2" Congresso
Nacional de AutomaçAo Industrial
(Conai).

A professora Tliorstensen, doutora
cm economia do tecnologia pela Univer-
sidade de Hnrvard, constata que a auto-
maçAo industrial nfio mexe apenas com a
produtividade, mas envolve mudanças
estratégicas dentro das empresas, Hoje, é
possível pequenas indústrias automatiza*
das fabricarem produtos mais baratos do
que cm grandes economias de escala,
pela flexibilidade de programação tias
máquinas,

Outra alteração é que jA nfio sfio
necessários grandes fábricas verticaliza-
das, podendo ser instaladas unidades me-
nores c distribuídas pelo pafs, o que
apresenta vantagens de se estar mais
próximo dos mercados consumidor c for-
riecedor de matérias-primas. A nutoma-

çíto industrial tambem esta mudando o
próprio mercado, porque estA havendo
rcdtiçfto no tempo entre a criuçAÒ tle um
produto c sua maturidade. Até Im pouco
essa média girava em torno de quatro a
oito anos, mas, com a microeletrónica, os
produtos estilo ultrapassados cm dois ou
trés anos.

A professora Tliorstensen lembrou,
tombam, que a automaçAo industrial que
se verifica nos listados Unidos, JnpAo c
Europa estA provocando um repatria-
mento das indústrias para seus países de
origem através de fábricas modernas.

Avanço (los micros
O Brasil poderá queimar etapas na

automação industrial de pequenas e nié-
dias empresas com a disseminaçAo de
computadores pessoais e redes locais de
comunicação, declarou ontem Manuel tle
Jesus Mendes, cx-diretor do Centro de
Tecnologia de Informática (CPI) e dire-
tor da Consaitl, empresa de consultoria
que trabalha no momento para a Sie-
meus.

Ao participar tio 2" Congresso Nacio-
nal de Automação Industrial (Conai),
Manuel de Jesus Mendes afirmou que

seria possível queimar etapas na aiitoma-
çAo das pequenas c médias empresas,
porque os investimentos seriam menores.
Nos pulses desenvolvidos, primeiro se
investiu pesadamente na automaçAo de
grandes indústrias c depois, com os
computadores pessoais, é que se propa-
gou a automaçAo nas pequenas e médias.

Manuel de Jesus Mendes defendeu a
necessidade de os empresários nacionais
«.(espertarem da "euforia" que existe com
os microcomputadores e "pôr o pé no
chão para ver que as coisas não são tão
fáceis', havendo a necessidade de pres-
sionar 0 governo para investir em pesqui-
sa e desenvolvimento, porque até agora
"vivemos de pesquisa e desenvolvimento
que outros pafses fizeram".

líle acredita que somente a indústria
privada poderá dar o passo além da cópia
tle produtos, porque as empesas sabem
que nfio podem passar a vida inteira
confiando em só copiar produtos. Com
sua experiência de dois anos no CPI,
Manuel de Jesus Mendes não acredita
mais nas ações do governo e das universi-
dades como impulsioiiadores da tecnolo-
gia, pois durante o período nfio foram
liberadas verbas para os projetos.

De olho no Austral
O secretário especial para assuntos

econômicos do Ministério da Fazenda,
Luiz Gonzaga Belluzzo, embarca hoje à
noite para Buenos Aires. Oficialmente
vai participar das reuniões técnicas do
acordo de Cnrtagcna — nome dado ao
grupo que reúne os interesses tios países
endividados da América Latina. Mas se-
gundo o que circula nos corredores do
Ministério a ida de Belluzzo á Argentina
teria mais a ver com o "Plano Austral" —
o plano do governo Alfonsín para derru-
bar a inflação e reordenar a economia.

Emprego cresce
A indústria paulista reempregou, na

segunda semana deste més, 2 mil 350
trabalhadores, elevando para 7 mil 100 o
número de vagas criadas pelo setor cm
novembro, segundo informa a Federação
das indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP). Com isso, o acumulado do ano
passa a 99 mil 700 readmissões. No entan-
to, apesar de toda essa recuperação, a
indústria continua com uma defasagem
de 274 mil 600 vagas em relação a 31 de
dezembro de 1980, quando empregava
um total de 2 milhões 170 mil trabalha-
dores.

Tecnologia ótica
Falta muito pouco tempo para o

Brasil entrar para o seleto clube de países
que detêm tecnologia ótica. O passaporte
para esse ingresso é um acordo que será
assinado em dezembro com a República
Democrática da Alemanha, pelo qual o
Brasil comprará a tecnologia de fabrica-
ção de vidros óticos, teodolitos, micros-
cópios etc. da empresa Carl Zeiss Jena,
que tem mais de 100 anos e exporta para
mais de 100 países. Para dar um pequeno
empurrão na assinatura do acordo, o
ministro do Planejamento, João Sayad,
já autorizou o Ministério da Educação a
importar 10 milhões de dólares em equi-
pamentos daquela empresa.

__".£ 
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Surimi por lagosta
O mercado de produtos alimentícios

dos Estados Unidos transformou-se no
cenário de um caso que promete render.
As indústrias americanas de produtos de
pescado denunciaram ao Congresso c à
Administração de Alimentos e Drogas
(FDA) que produtores coreanos e japo-
ncscs estáo vendendo Surimi — um pro-
duto feito com uma espécie de bacalhau
do Pacífico — como se fosse lagosta,
camarões e mariscos. Enfim, vendendo
um produto barato pelo preço de um
outro muito mais caro. Um levantamento
recente da FDA conclui que os consumi-
dores são incapazes de distinguir o Surimi
de lagostas e mariscos. E representantes
da indústria americana afirmam que, ape-
sar de o Surimi ser altamente saudável e
de elevado valor protéico, não é justo
que o consumidor seja enganado por
rótulos que mostram desenhos de cama-
rões, lagostas e mariscos, mas cujas latas
contêm um produto mais barato.

Contagem regressiva
Três meses. Este é o prazo que o

ministro da Indústria e do Comércio,•Roberto Gusmão, considera suficiente
para que o IBC, o IAA e a Embratur
estejam devidamente saneados, modemi-
zados administrativamente e com os res-
pectivos excedentes de funcionários à
disposição do Ministério da Administra-
ção. Depois disso, garante Gusmão, os
três órgãos estarão prontos para serem
privatizados.

Prazo prorrogado
Em função da liquidação extrajudi-

ciai dos bancos Auxiliar, Comind c Mai-
sonnave, cuja decretação ocorreu na vés-
pera do encerramento do prazo de reco-
lhimento dos impostos federais c das
contribuições para o Finsocial, o secreta-
rio da Receita Federal, Luiz Romero
Patury Accioly, baixou ontem uma ins-
trução normativa prorrogando aquele
prazo até sexta-feira, dia 29. Quem cs-
queceu ou ainda não recolheu os impôs-
tos devidos tem mais quatro dias para
fazê-lo sem multas.

Esforço protecionista
A Câmara de Deputados dos EUA

decidiu apressar a votação da lei que
restringe a importação de têxteis e de
calçados. Para evitar um longo trabalho
de compatibilização de seu projeto com o
do Senado, a Câmara resolveu apoiar a
versão aprovada pelos senadores, que
limita a 60% do mercado americano a
venda de sapatos importados, reduz as
importações de têxteis de Hong-Kong,
Formosa c Coréia do Sul em 30% este
ano e congela as importações de nove
países. A versão final da lei só depende
agora de uma votação na própria Cama-
ra, que acontecerá na próxima terça-
feira.

Contra a importação
Dois terços (cerca de 65%) de 295

grandes companhias americanas pesqui-
sadas pela Conference Board, de Nova
Iorque, apoiam maior intervenção do
governo contra a venda de produtos im-
portados nos EUA. Delas, 44% pedem
que o governo dê subsídios, emprstimos
ou benefícios fiscais para que possam
enfrentar a concorrência e 38% são favo-
ráveis a proteger o mercado interno,
através de tarifas mais altas ou quotas
menores de importação. A pesquisa mos-
tra que as empresas tentam se adaptar à
concorrência reduzindo seus preços, mo-
dificando seus produtos ou alterando suas
políticas de marketing.

Fábricas de automóveis
rjrJV,

são contra a adição ae\
mais álcool à gasolina

SAii hiuln — A indústria automobilística é contrária m
aumento de 22% para 25% nn mistura de álcool ã gasolina. M»-*
fábricas afirmam que, com a elevação, surge uma goma nú,,
carburador que prejudica o funcionamento do motor. ,.V(,j

Um documento com as conclusões de uma pesquisa (i-íi.,.
pelas montadoras foi encaminhado no Conselho Niicloni^diu
Petróleo, A Petrobrás e ao Ministério das Minas e línergia,,.^,
estudo dos fabricantes foi realizado após uma consulta realiza-,,
da, em iihril, pelo CNP e a PctiohrAs, sobre a possihilidiuicidijf;,se aumentai a mistura tle álcool á gasolina, Cada fabricante k/.
a sua pesquisa, e todos foram unânimes em amdcnar a medida,,-.

Secundo o estudo, as dificuldades que surgem quando Im .
mais de 22% de álcool na gasolina nAo se resolvem com simpítts >
regulagein porque uma goma se forma no interior do CiirbuttbV,
dor, provocando transtornos no funcionamento do veículo qtic
podem exigir até n troca do carburador, um componente cart),.;,

A Indústria automobilística ponderou, no documento'üó-}',
treguc no governo, que, atualmente, a maioria da frota do najs
— estimada cm 1(1 milhões de veículos — ainda utiliza a núsliii.i'
carburanlc, com 22% de álcool, contra uma minoria de,,.;.,
milhões de veículos que lem como combustível o tilcuul
hidratado, Haveria, assim, "um 

prejuízo para a maioria d*'»,
proprietários", destacou o documento. ,. ,,-,,

Os fabricantes de automóveis enfrentam, no momcnln<]
dificuldades pura desenvolver um sistema tle Injeção de coinUus-,.
tlvel — um microprocessador que eliminará o carburador -— que,!
seja resistente á açAo do álcool. AU,

O diretor de pesquisa c desenvolvimento da Volkswa'gen,r,
do Brasil, Philip Schmidt, admitiu a dificuldade observando
quo uma missão de engenheiros dn empresa já seguiu par||.«,';,Alemanha, a fim de conseguir matérias-primas alternativas ns
atuais, que sofrem corrosão cm contato com o álcool.

— Os automóveis para exporlaçAo já lorflò o fucl-lnjcctlon
a partir do próximo ano, porque são a gasolina, O merendo
interno lerá que esperar uma solução científica que cstuinajta
procurando, para evitar a corrosão do álcool — destacou 1'lulip:,
Schmidt, As fábricas enfrentaram o mesmo problema com (Ilio,
carbutadoies aos primeiros anos tia produção de carros a álcool,.,,
Inicialmente, a solução foi niquclttr os carluitadores, mas depois.,
a bieromali/.açâo se revelou mais eficiente, ..,i.t

Vitória •••- O presidente da Associação dos Produtores dei
Açúcar e Álcool do Estado do Espírito Santo, FrahcjflQftb
Alfredo Lobo Jutiger, informou ontem, em telex, que tomará (W/J
procedimentos jurídicos cabíveis contra o advogado da Deleitar,,;
cia de Campos tio Sindicato tio Comércio Varejista de Dorjjtttò*
dos de Petróleo do listado do Rio, Mário 'Ierra Áreas Filho,>
que denunciou a "entrada ilegal tle álcool hidratado de péssima
qualidade proveniente tias usinas do Espirito Santo", oroí
reportagem publicada pelo JORNAL 1)0 BRASIL sábado, w-Jh

Segundo Francisco Alfredo LoboJunger, náo é do conhe*''
cimento da associação a saída de álcool do Espírito Santo parir
Campos c muito menos tle álcool clandestino "porque cM^ét,
uma prática nfto levada a eleito pelos capixabas do álcool."1 mi-,

Ministro do TCU quer
ver austeridade ser
ensinada nas escolas ?***

llrnsillii — Incluir no currículo escolar do segundo gríiu-fr-i.
disciplina "austeridade administrativa", para que os jovens',!
aprendam que o dinheiro público deve ser manipulado comy
tanta honestidade quanto o dinheiro pessoal. A sugestão jMircCecestranha, mas foi levada pelo presidente do Tribunal de CqnjfltM
da União (TCU), Ministro João Nogueira de Resende,,,ao,!
presidente José Sarney, .;..,"Realmente o Pafs precisa de moralidade administrativa'i:,i;
comentou o presidente, achando que o assunto é digno de um,,
projeto de lei. O presidente do TCU tem incontáveis argumen-
tos para alicerçar essa opinião. Ele entende que os romWi**
fabulosos promovidos nas empresas estatais por dirigentes
educados nas melhores escolas brasileiras apontam claramente*
para uma falha no currículo escolar.

— A corrupção é generalizada — diz Nogueira de RtJfflflB
de. E acrescenta: — Essa gente nâo tem a menor idéia do qUg£
seja dinheiro público. Acha que os recursos públicos sfloí
dinheiro de ninguém. Nada melhor do que aprenderem nà
escola tpie o dinheiro do contribuinte tem que ser tratado cqnX
respeito, com austeridade.

O ministro Joáo Nogueira de Resende disse que chegou^
essa conclusão depois de muito se questionar sobre a origcnuloiifj;
rombos das financeiras e do déficit das estatais. "Não dá p«*$*í.
entender que uma estatal como o Instituto de Resseguros-^*!*
Brasil mantenha um escritório em Londres dando prcjtifaft-
desde 1978", comentou ele preocupado, contando ainda ofi&tP
origem desse déficit está no fato de que ali sáo feitos exatamente
os seguros dos barcos tpie as empresas inglesas não querem
segurar, para se resguardarem contra prejuízos.

O presidente do TCU esteve no Palácio do Planalto para
entregar ao presidente Sarney seu pedido de aposentadorja,
mas nfio resistiu â idéia de apresentar suas sugestões para a
proteção do dinheiro do contribuinte. Ele propôs também que
uma nova lei dê ao TCU poderes para examinar os gastos
públicos no momento em que eles estejam sendo feitos, pois a
fiscalização hoje só ocorre depois que os rombos já estão nas
p:iginas dos jornais. Sarney disse que isso só a Assembléia
Constituinte pode fazer.

Congresso não vota a
proposta orçamentária
por falta de quorum |;

Brasília — Por falta de quorum — havia apenas oito
deputados e um senador no plenário, este último Ó.
próprio presidente da sessão, senador José Fragelli
(PMDB-MS) — o Congresso Nacional não conseguiu
votar ontem a última etapa da proposta orçamentária tfo
governo, constante de 12 subanexos. -&i

Uma nova sessão foi convocada para hoje às 10
horas, quando a matéria voltará à ordem do dia, tendo-
se como certa a aprovação, de vez que não há divergên-'
cia quanto a ela. Tanto assim que os dois outros
conjuntos de anexos foram votados mesmo sem a
presença do número exigido de deputados e senadores.
A sessão de ontem só foi interrompida porque o depu-
tado Jorge Arbage (PDS-PA) pediu o levantamento dos
trabalhos, diante da evidente falta de quorum.

Os 12 dos 32 subanexos em que se divide a proposta
orçamentária que faltam ser aprovados pelo Congresso
são os relativos aos ministérios dos Transportes (dois
deles), Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente, Reforma e Desenvol-
vimento Agrário, além dos encargos financeiros e previ-
denciários da União, transferências aos estados, municj-
pios, Distrito Federal e reservas de contingência e a da
receita.

¦SJ BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
kj£] associado ap„ÇREOIT LYONNA1S

-PARA HOMENS DE NEGÓCIOS

•••••••••••••••••****• Dinheiro
na melhor tela da cidade.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ÀS 23:40h
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BOLSA DE MERCADORIAS DE SAO PAULO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 EDITAL —
A BOLSA DE MERCADORIAS DE SÂO PAULO nos termos do Artigo 79 do Estatuto Social, convida _

ns <,pnhores associados oara. em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em única convocação e com • í

aualquer número no próximo dia 26 de dezembro de 1985, no edifício da Bolsa de Mercadorias de Sâo,,,

Paulo á Rua Libero Badaró. 471 13° andar, a realização de eleições para o Conselho de Administração.

Conselhos Consultivo e Fiscal desta Bolsa. _
As eleições convocadas por força do presente Edital, realizar-se-ao das 9 OO as 1700 horas do dia

26 de dezembro de 1985. e seu processamento obedecerá o disposto no regulamento das eleições que se

encontra afixado no salão de pregões desta bolsa e a disposição dos interessados na Secretaria da Bolsa,
De acordo com o Artigo 81 do Estatuto, os candidatos deverão constituir chapa completa, para o

Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal devidamente assinada por todos

eles. a ser registrada na Secretaria da Bolsa com 15 (quinze) dias de antecedência do pleito, isto é. até às
18 00 horas do dia 11 de dezembro de 1985.

São Paulo. 25 de novembro de 1985
BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO

A DIRETORIA

è

-***>.
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Assembléia de camioneiro decreta greve nacional
Sob chuva, mais de 300 camioneiros

de toda parte do País decidiram ontem à
nttfte no estacionamento do Mercado Sito
SSBastiáo realizar uma greve nacional c
por tempo indeterminado. Eles querem o
cumprimento da tabela de frete calculada
pela Federação Nacional dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários
(Fcncnvir); acabar com a corrupção nas
balanças de pesagem de veículos; isenção
dtfTflxa Rodoviária Única (TRU); isen-
çflcV de IPl c ICM para aquisições de
camrfihõcs novos; transferência da multa
dètxccsso de carga para o dono da carga;
c a 'construção no Rio de um terminal de
cargas."¦''' A assembléia transcorreu normal-
mehtc, sem tumultos, e os camioneiros
decidiram por unanimidade a paralisação
até que suas reivindicações sejam atendi-
da*; Eles interromperam a Rua do Milho,
entre as Ruas do Feijão c da Farinha,
corrros caminhões, concentrando-se no
estacionamento sob as vistas de policiais
do 16" Batalhão da Polícia Militar, da 22"
DP, do Batalhão de Polícia Rodoviária e
de^bldados do Corpo de Bombeiros. Os
dirigentes da classe primaram pela orga-
nizaçflo e levaram até slides para mostrar
a real situação dn categoria no País.

"'Mais de dez camioneiros discursaram
depois do presidente Adcar Joncs Beca c

do vicc-prcsidcnic, Nci Botelho, da Fcn-
cavir. As maiores acusações foram de
extorsão dos Policiais Militares do Rio
(eles procuram evitar transportar carga
para cá) c dos Policiais Rodoviários Fe-
derais, que formam filas de caminhões e
carretas nas estradas c cobram cm média
Cr$ 100 mil para os veículos com excesso
de carga passarem pela balança.

Outras críticas foram feitas às empre-
sas transportadoras, que, segundo os ca-
mionciros, funcionam mais como agen-
ciadores de carga do que transportadoras
c impõem o valor do frete.

Para comprovar a acusação, os ca-
mionciros apresentaram três tabelas: a da
Fencàvir; que estabelece o pagamento do
frete por quilometragem percorrida (até
50 quilômetros, Cr$ 43 mil 392); a apro-
vada pelo DNER, que também estabclc-
cc o frete por quilômetro percorrido (até
50 quilômetros, Cr$ 26 mil 146); c uma da
Pctrotec, transportadora da Pctrobrás,
que paga por localidade. Como exemplo;
para Aracaju, Cr$ 335 mil a tonelada.

O presidente da Fcncavir, Adcar Jo-
nes Bcça, antes de colocar a paralisação
em votação, explicou aos presentes que
camioneiros estavam parados em várias
cidades do Brasil, principalmente São
Paulo, aguardando a decisão da assem-
hléia do Rio.

Foto do Almir Vela
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IBGE prevê que o
INPC de novembro
chegue até 11,5%

Mais de 300 camioneiros votam pela greve no Mercado S. Sebastião

Leite pode faltar no Rio
""A greve dos transportadores ilc carga

ptídeVá causar problemas no abasteci-
mento de leite c hortigranjeiros para a
pcipdlaçáo carioca, caso se prolongue por
mais de três dias. O presidente da Asso-
ciação Comercial dos Produtores c Usuá-
rios da Ceasa-RJ (ACEGRI), Agostinho
Taveira, informou que os legumes c ver-
duras em estoque duram no máximo até
hoje cedo c se não entrar mercadoria na
parte da tarde a oferta destes produtos
será bastante reduzida a partir de amanhã
e poderá faltar no decorrer da semana.

¦j.v.i— Em caso de greve, o Rio poderá
ficar até sem feira livre, pois a maioria
dos hortigranjeiros vem de São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná.
Apenas 35% das 4 mil 500 toneladas
diárias desembarcadas na Ceasa-RJ são
provenientes de produtores fluminenses,
disse Taveira.

No caso do leite fornecido ao Rio de
Janeiro, a situação é semelhante à dos
hortigranjeiros. Mais da metade de
1 milhão 400 mil litros/dia consumidos
localmente chegam das bacias leiteiras de
Minas Gerais e do Espírito Santo c por
transporte rodoviário. Aliás, na noite de
ontem, já havia 300 caminhões parados
em Paraíba do Sul.

O vice-presidente da Bolsa de Gênc-
ros do Rio, Celestino Muniz Pereira do
Nascimento, não vê problemas no supri-
mento de arroz e feijão. Ele garantiu que
os atacadistas têm estoques destes produ-
tos para 10 dias e que, em relação ao
feijão, a situação fica mais folgada hoje,
quando serão leiloadas 5 mil toneladas
pela Companhia de Financiamento da
Produção (CFP).

CNI entrega a Sarney
proposta para o pacto

Carvoeiros parados
Belo Horizonte — Os produtores e

transportadores de carvão vegetal, cm
gteve desde o dia 15, rejeitaram ontem a
proposta da Mannesmann, que está dis-
posta a pagar Cr$ 140 mil pelo metro
cúbico do produto, contra os Cr$ 100 mil
atuais. O líder dos grevistas, o carvoeiro
Joaquim Alves Moreira, declarou que
eles só aceitam o preço mínimo de Cr$
170 mil, num acordo que fixe reajustes
rift'risais com base na variação da ORTN.

Operação eficiência
Porto Alegre — As filas de caminhões

nos dois lados das fronteiras do Brasil
com Uruguai e Argentina voltarão com a
decisão de ontem dos agrônomos do
Ministério da Agricultura de reiniciar a
"operação eficiência", examinando
100% das cargas. Segundo a agrônonoma
Rosinha Mesquita, a medida visa pressio-
nar o governo a enviar imediatamente ao
Congresso o projeto que equipara os
vencimentos dos agrônomos ao dos vete-
rinários.

Brasília — "Cada grupo deve
abster-se do uso da força inerente à
sua atividade para obter dos outros
um acordo mais favorável", disse o
presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria, Albano Franco, ao
entregar ao presidente José Sarney
a proposta da entidade para a for-
malização do pacto social proposto
pelo governo. O ponto alto dessa
proposta é a cobrança de uma ação
enérgica do governo para a redução
do déficit público, saneamento da
economia c controle da inflação.

— Com esse pacto será possível
conciliar o crescimento econômico
com a queda da inflação c a obten-
ção da paz social — disse ainda o
empresário, que estava acompanha-
do dos presidentes das federações
da indústrias cm São Paulo, Luis
Eulálio Bucno Vidigal, Rio de Ja-
neiro, Arthur João Donato, c Rio
Grande do Sul, Luiz Otávio Vieira.
Ele entende que esse pacto final-
mente sairá da retórica para virar
uma realidade. Albano Franco cias-
sificou o documento como o resulta-
do de discussões realizadas entre as
principais lideranças empresariais
do País.

Convenção 87
Sáo Paulo — CUT e Conclat

tentarão hoje, em Brasília, influen-
ciar a decisão do Congresso quanto

à convenção 87 que será votada cm
regime de urgência. A CUT apoia
incondicionalmente a convenção, e
a Conclat é contrária à sua aprova-
ção. A convenção 87 cria a autono-
mia e a liberdade sindical e acaba
com o imposto sindical, um instru-
mento poderoso que irá arrecadar
cerca de Cr$ 650 bilhões este ano e
que irá destinar 60% deste valor aos
5 mil 532 sindicatos existentes no
País.

Do lado empresarial, a posição
também é contraria à aprovação da
convenção, tanto na Confederação
Nacional da Indústria como na Fe-
deração das Indústrias de São
Paulo.

Para a Conclat, a convenção 87
representa "a implosão do movi-
mento sindical, o seu enfraqueci-
mento", segundo Joaquim dos San-
tos Andrade, o "Joaquinzão", pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Paulo e membro da
executiva da Conclat.

A CUT acha que a convenção
87, ao propiciar o plurissindicalis-
mo, certamente provocará, no pri-
meiro momento, um recuo do movi-
mento sindical. Numa segunda eta-
pa, contudo, permitirá o surgimento
de um sindicalismo mais combativo,
dcsatrelado do estado, como mostra
Oswaldo Bargas, secretário estadual
da CUT em São Paulo.

Marítimos
solidários
com Portella

Um grupo de 16 líderes sin-
dicais levou seu apoio ao presi-
dente do Lloyd Brasileiro,
Eduardo Portella Neto, e se
manifestou contra a "privatiza-

ção e desnacionalização da cm-
presa", segundo frisou o presi-
dente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores cm
Transportes Marítimos, Aé-
rcos e Fluviais, Comandante
Rômulo Augustus Pereira de
Sousa. Para o Comandante Rô-
mulo, "armadores estrangeiros
e seus testas-de-ferro no Brasil
desejam controlar o transporte
marítimo do país", que rende
frete anual da ordem de 4 bi-
Ihócs de dólares (cerca de Cr$
36 trilhões 800 bilhões).

Eduardo Portella Neto afir-
mou que mantém sua "posição
inarredável contra a privatiza-
ção do Lloyd, pois defendo a
sua permanência como empre-
sa pública, porque o Lloyd é
patrimônio nacional e pertence
ao povo brasileiro". Ele entre-
gou ao Secretário de Controle
Interno do Ministério dos
Transportes, Eloy Corazza,
dossiê de 600 páginas, referen-
te a sindicâncias internas.

O Instituto Brasileiro de
Geografia c Estatística (IBGE)
divulgou ontem a terceira pre-
visão do índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC)
de novembro: 11% a 11,5%. A
estimativa para o semestral é
de 76,1% a 76,9% c para o
anual de 217,6% a 219,1%.
Este indicador, cujo resultado
oficial será divulgado no próxi-
mo dia 5, não servirá de base
para o cálculo dos reajustes de
janeiro, que acompanharão o
INPC de dezembro.

Pelos cálculos dos técnicos
do IBGE, as categorias de tra-
balhadores com aumentos pre-
vistos para janeiro serão bene-
ficiadas com a mudança da pc-
riodicidade do INPC de 60 para
30 dias. Dependendo do com-
portamento dos preços no pró-
ximo mês, os salários em janci-
ro poderão ter um reajuste
igual ou superior a 80%.

Com a nova periodicidade
do INPC para os reajustes sala-
riais, ficará a critério dos pro-

prietários de imóveis sua ado-
ção também para os aumentos
dos aluguéis residenciais. "A
questão dos aluguéis não é da
alçada do IBGE", explicaram
os técnicos da instituição.

Na opinião de Júlio Flávio
Torres, assessor da diretoria da
Associação Brasileira dos Ad-
ministradores de Imóveis
(Abadi), a tendência dos loca-
tários é firmar um acordo com
seus inquilinos. Ele admite, po-
rém, que por enquanto não há
uma norma.

De acordo com o IBGE, o
INPC de novembro vem sendo
influenciado pelas altas de pre-
çps no grupo Alimentação,
com destaque para o açúcar,
leite e seus derivados, carne
bovina, derivados do trigo e
alimentação cm restaurantes,
bares e lanchonetes. Entre os
demais produtos há pressões
dos derivados do petróleo,
energia elétrica, artigos de hi-
giene e limpeza, vestuário, au-
tomóveis, cigarros e remédios.

CIP decide preço
das massas dia 11

Brasília — O titular da Se-
cretaria Especial de Abasteci-
mento e Preços (SEAP), João
Luiz da Silva Dias, confirmou
ontem que as massas terão au-
mento de preço autorizado no
dia 11, na última reunião do
ano do Conselho Interministe-
rial de Preços (CIP).

O aumento será conseqüên-
cia do reajuste do preço do
trigo (34%), já repassado para
o pão desde ontem. Segundo
Silva Dias, apenas 25% do au-
mento de preço do pãozinho —
que passou de Cr$ 250 para Cr$
330, um acréscimo de 32% —
devem-se a alta do trigo. Os
outros 75% referem-se a custos
industriais e de mão-de-obra.

Com o último aumento, o
subsídio ao trigo foi reduzido a
46%, voltando ao nível de ja-
neiro. Segundo o titular da
SEAP, não há previsão sobre a
permanência ou o fim do subsí-
dio, o que depende exclusiva-
mente de uma decisão política
do Governo.

A pauta da última reunião
do CIP este ano deverá ser"pesada", admitiu Silva Dias.
Além das massas, deverão ser
reajustados os automóveis e os
remédios. Quanto ao preço do
café, o titular da SEAP disse
que a cotação do produto no
atacado não diminuiu até o
ponto desejado pelo governo.

MMMMMMMMME1
Todos os dias no Caderno B.
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Umpouco de carinho e atenção para você receber
«m dobro tudo o que fizer por ele. O Lloyds Bank
acaba de criar um investimento para todas as
rSessoas que sabem disto: Fundo Lloyds de Renda
Pixa.
J Administrado pela Distribuidora Lloyds Bank
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de Títulos e Valores Mobiliários, ele tem a segurança
de uma organização financeira internacional, onde
você é atendido por pessoas sérias, competentes,
profissionais. O Lloyds Bank opera nos principais
mercados financeiros do país. E seu Fundo de
Renda Fixa possui uma equipe de analistas que
trabalha para selecionar os melhores papéis para
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Um grupo de funcionários foi especialmente
treinado para dar orientação e atendimento aos
aplicadores.

Invista no Fundo Lloyds de Renda Fixa desde o
início e cresça com ele.

Quando alguém como o Lloyds Bank toma
conta do seu dinheiro, você tem mais tempo para
tomar conta de você mesma Aproveite.
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Assembléia de camioneiro decreta greve nacional
Sob chuva, mais dc 300 camioiíciros

dc Ioda parte do País decidiram ontem à
noite no estacionamento do Mercado São
pjjbqstiào realizar uma greve nacional c
f){)r tempo indeterminado. Eles querem o
cumprimento da tabela dc frclc calculada
B$la Federação Nacional dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários
(Fcncavir); acabar com a corrupção nas
balanças dc pesagem dc veículos; isenção

tTaxa 
Rodoviária Única (TRU); isen-

oVde IPI e ICM para aquisições de
caminhões novos; transferencia da multa
dç.excesso dc carga para o dono da carga;
y construção no Rio de um terminal de
cj}$as.
.ü|.A assembléia transcorreu normal-
mente, sem tumultos, e os camioneiros
decidiram por unanimidade a paralisação
atéique suas reivindicações sejam atendi-
das."Elcs interromperam a Rua do Milho,
entre as Ruas do Feijão e da Farinha,
com os caminhões, concentrando-se no
estacionamento sob as vistas de policiais
do 16° Batalhão da Polícia Militar, da 22a
DR, do Batalhão de Polícia Rodoviária e
de soldados do Corpo dc Bombeiros. Os
dirigentes da classe primaram pela orga-
nização e levaram até slides para mostrar
a real situação da categoria no País.

\,t"'Mais de dez camioneiros discursaram
depois do presidente Adcar Jones Beca c

do vice-presidente, Nei Botelho, da Fcn-
cavir. As maiores acusações foram de
extorsão dos Policiais Militares do Rio
(cies procuram evitar transportar carga
para cá) e dos Policiais Rodoviários Fe-
derais, que formam filas dc caminhões e
carretas nas estradas c cobram em média
CrS 100 mil para os veículos com excesso
dc carga passarem pela balança.

Outras críticas foram feitas às empre-
sas transportadoras, que, segundo os ca-
mioneiros, funcionam mais como agen-
ciadores de carga do que transportadoras
c imoõem o valor do frete.

Para comprovar a acusação, os ca-
mioneiros apresentaram três tabelas: a da
Fcncavir, que estabelece o pagamento do
frete por quilometragem percorrida (até
50 quilômetros, CrS 43 mil 392); a apro-
vada pelo DNER, que também estabcle-
cc o frete por quilômetro percorrido (até
50 quilômetros, CrS 26 mil 146); e uma da
Petrotcc, transportadora da Petrobrás,
que paga por localidade. Como exemplo;
para Aracaju, CrS 335 mil a tonelada.

O presidente da Fcncavir, Adear Jo-
nes Bcça, antes de colocar a paralisação
em votação, explicou aos presentes que
camioneiros estavam parados em várias
cidades do Brasil, principalmente São
Paulo, aguardando a decisão da assem-
bléia do Rio.

Foto de Antônio Batalha
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IBGE prevê que o
INPC de novembro
chegue até 11,5%

.. _Wí _,
À paralisação dos camioneiros começou de madrugada na Av. Brasil

CNI entrega a Sarney
Caminhões param Av. Brasü proposta para O pactonl.i

j**Aí duas pistas da Avenida Brasil na
alftira do Mercado São Sebastião e de
Parada de Lucas foram parcialmente bio-
qüeadas esta madrugada por cerca de 500
cUmlnhões. Seus motoristas, em greve
nacional, só deixaram liberadas, para o
tíSfègo de carros particulares e coletivos,
as "faixas seletivas e as pistas laterais.
Segundo cálculos de guardas rodoviários,
aAvenida Brasil deverá sofrer sua maior
paralisação nos dois sentidos na manhã
derioje.

Espalhadas nas pistas, os camionei-
ros obrigam todos os motoristas de autos-
cargas a estacionarem, até mesmo os que
transportam produtos perecíveis. A Poli-
cia Rodoviária reforçou o policiamento
em toda a área, e agentes do Departa-
mento de Investigações Especiais foram
acionados para evitar depredações, Os
camioneiros estão decididos a só retira-
rem os veículos quando suas reivindica-
ções forem atendidas.

Leite pode faltar no Rio
Á greve dos transportadores de carga'

poderá causar problemas no abasteci-
rhento de leite e hortigranjeiros para a
população carioca, caso se prolongue por
mais de três dias. O presidente da Asso-
ciação Comercial dos Produtores e Usuá-
rios da Ceasa-RJ (ACEGRI), Agostinho
Taveira, informou que os legumes e ver-
duras em estoque duram no máximo até
hoje cedo e se não entrar mercadoria na
parte da tarde a oferta destes produtos
será bastante reduzida a partir de amanhã,
e -poderá faltar no decorrer da semana.

m— Em caso de greve, o Rio poderá
fiear até sem feira livre, pois a maioria
doH\'hortigranjeiros vem de São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná.
Apenas 35% das 4 mil 500 toneladas
diárias desembarcadas na Ceasa-RJ são
provenientes de produtores fluminenses,
disse.Taveira.

No caso do leite fornecido ao Rio de
Janeiro, a situação é semelhante à dos
hortigranjeiros. Mais da metade de
1 milhão 400 mil litros/dia consumidos
localmente chegam das bacias leiteiras de
Minas Gerais e do Espírito Santo c por
transporte rodoviário. Aliás, na noite de
ontem, já havia 300 caminhões parados
em Paraíba do Sul.

O vice-presidente da Bolsa de Gene-
ros do Rio, Celestino Muniz Pereira do
Nascimento, não vê problemas no supri-
mento de arroz e feijão. Ele garantiu que
os atacadistas têm estoques destes produ-
tos para 10 dias e que, em reiação ao
feijão, a situação fica mais folgada hoje,
quando serão leiloadas 5.mil toneladas
pela Companhia de Financiamento da.
Produção (CFP).

Brasília — "Cada grupo deve
abster-se do uso da força inerente à
sua atividade para obter dos outros
um acordo mais favorável", disse o
presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria, Albano Franco, ao
entregar ao presidente José Sarney
a proposta da entidade para a for-
malização do pacto social proposto
pelo governo. O ponto alto dessa
proposta é a cobrança de uma ação
enérgica do governo para a redução
do déficit público, saneamento da
economia e controle da inflação.

— Com esse pacto será possível
conciliar o crescimento econômico
com a queda da inflação e a obten-
ção da paz social — disse ainda o
empresário, que estava acompanha-
do dos presidentes das federações
da indústrias cm São Paulo, Luis
Eulálio Bueno Vidigal, Rio de Ja-
neiro, Arthur João Donato, e Rio
Grande do Sul, Luiz Otávio Vieira.
Ele entende que esse pacto final-
mente sairá da retórica para virar
uma realidade. Albano Franco cias-
sificou o documento como o resulta-
do de discussões realizadas entre as
principais lideranças empresariais
do País.

Convenção 87
Sào Paulo — CUT e Conclat

tentarão hoje, em Brasília, influen-
ciar a decisão do Congresso quanto

à convenção 87 que será votada em
regime de urgência. A CUT apoia
incondicionalmente a convenção, e
a Conclat é contrária à sua aprova-
ção. A convenção 87 cria a autono-
mia e a liberdade sindical e acaba
com o imposto sindical, um instru-
mento poderoso que irá arrecadar
cerca de CrS 650 bilhões este ano e
que irá destinar 60% deste valor aos
5 mil 532 sindicatos existentes no
País.

Do lado empresarial, a posição
também é contrária à aprovação da
convenção, tanto na Confederação
Nacional da Indústria como na Fe-
deração das Indústrias de São
Paulo.

Para a Conclat, a convenção 87
representa "a implosão do movi-
mento sindical, o seu enfraqueci-
mento", segundo Joaquim dos San-
tos Andrade, o "Joaquinzão", 

pre-
sidente do Sindicato dos Mctalúrgi-
cos de São Paulo e membro da
executiva da Conclat.

A CUT acha que a convenção
87, ao propiciar o plurissindicalis-
mo, certamente provocará, no pri-
meiro momento, um recuo do movi-
mento sindical. Numa segunda eta-
pa, contudo, permitirá o surgimento
de um sindicalismo mais combativo,
desatrelado do estado, como mostra
Oswaldo Bargas, secretário estadual
da CUT em Sáo Paulo.

Marítimos
solidários
com Portella

Um grupo de 16 líderes sin-
dicais levou seu apoio ao presi-
dente do Lloyd Brasileiro,
Eduardo Portelía Neto, e se
manifestou contra a "privatiza-

ção e desnacionalização da cm-
presa", segundo frisou o presi-
dente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos, Aé-
reos e Fluviais, Comandante
Rómulo Augustus Pereira de
Sousa. Para o Comandante Ró-
mulo, "armadores estrangeiros
e seus testas-de-ferro no Brasil
desejam controlar o transporte
marítimo do país", que rende
frete anual da ordem dc 4 bi-
lhões de dólares (cerca de CrS
36 trilhões 800 bilhões).

Eduardo Portella Neto afir-
mou que mantém sua "posição
inarredável contra a privatiza-
ção do Lloyd, pois defendo a
sua permanência como empre-
sa pública, porque o Lloyd é
patrimônio nacional e pertence
ao povo brasileiro". Ele entre-
gou ao Secretário de Controle
Interno do Ministério dos
Transportes, Eloy Corazza,
dossiê de 600 páginas, referen-
te a sindicâncias internas.

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IB-
GE) divulgou ontem a tercei-
ra previsão do índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
(INPC) de novembro: 11% a
11,5%. A estimativa para o
semestral é de 76,1% a
76,9% e para o anual de
217,6% a 219,1%. Este indi-
cador, cujo resultado oficial
será divulgado no próximo
dia 5, não servirá de base
para o cálculo dos reajustes
de janeiro, que acompanha-
rão o INPC de dezembro.

Pelos cálculos dos técnicos
do IBGE, as categorias de
trabalhadores com aumentos
previstos para janeiro seráo
beneficiadas com a mudança
da periodicidade do INPC de
60 para 30 dias. Dependendo
do comportamento dos pre-
ços no próximo mês, os sala-
rios em janeiro poderão ter
um reajuste igual ou superior
a 80%.

Com a nova periodicidade
do INPC para os reajustes
salariais, ficará a critério dos

proprietários de imóveis sua
adoção também para os au-
mentos dos aluguéis residen-
ciais. "A 

questão dos alu-
guéis não é da alçada do
IBGE", explicaram os técni-
cos da instituição.

Na opinião de Júlio Flavio
Torres, assessor da diretoria
da Associação Brasileira dos
Administradores de Imóveis
(Abadi), a tendência dos lo-
catários é firmar um acordo
com seus inquilinos. Ele ad-
mite, porém, que por en-
quanto não há uma norma.

De acordo com o IBGE, o
INPC de novembro vem sen-
do influenciado pelas altas de
preços no grupo Alimenta-
ção, com destaque para o
açúcar, leite e seus deriva-
dos, carne bovina, derivados
do trigo e alimentação em
restaurantes, bares e lancho-
netes. Entre os demais pro-
dutos há pressões dos deriva-
dos do petróleo, energia elé-
trica, artigos de higiene e
limpeza, vestuário, automó-
veis, cigarros e remédios.

CIP decide preço
das massas dia 11

Brasília — O titular da
Secretana Especial de
Abastecimento e Preços
(SEAP), João Luiz da Silva
Dias, confirmou ontem que
as massas terão aumento de
preço autorizado no dia 11,
na última reunião do ano do
Conselho Interministerial
de Preços (CIP).

O aumento será conse-
qüência do reajuste do pre-
ço do trigo (34%), já repas-
sado para o pão desde on-
tem. Segundo Silva Dias,
apenas 25% do aumento de
preço do pãozinho — que
passou de Cr$ 250 para Cr$
330, um acréscimo de 32%
— devem-se a alta do trigo.
Os outros 75% referem-se a
custos industriais e de mão-
de-obra.

Com o último aumento,'
o subsídio ao trigo foi redu-
zido a 46%, voltando ao
nível de janeiro. Segundo o
titular da SEAP, não há
previsão sobre a permanén-
cia ou o fim do subsídio, o
que depende exclusivamen-
te de uma decisão política
do Governo.

A pauta da última reu-
nião do CIP este ano deverá
ser "pesada", admitiu Silva
Dias. Além das massas, de-
verão ser reajustados os au-
tomóveis e os remédios.
Quanto ao preço do café, o
titular da SEAP disse que a
cotação do produto no ata-
cado não diminuiu até o
ponto desejado pelo go-
verno.
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í Se você deseja saber como a vida trata uma de Títulos e Valores Mobiliários, ele tem a segurança Um grupo de funcionários foi especialmente
pessoa, é só olhar como ela trata seu dinheiro. Basta de uma organização financeira internacional, onde treinado para dar orientação e atendimento aos

você é atendido por pessoas sérias, competentes, aplicadores.
profissionais. O Lloyds Bank opera nos principais Invista no Fundo Lloyds de Renda Fixa desde o
mercados financeiros do país. E seu Fundo de início e cresça com ele.
Renda Fixa possui uma equipe de analistas que Quando alguém como o Lloyds Bank toma
trabalha para selecionar os melhores papéis para conta do seu dinheiro, você tem mais tempo para
você. tomar conta de você mesma Aproveite.
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a«aba de criar um investimento para todas as

4 pâssoas que sabem disto: Fundo Lloyds de Renda
Fica-

i Administrado pela Distribuidora Lloyds Bank

í V
CKtexto do regulamento do Fundo e as demais informações determinadas pela regulamentação em vigor estão à disposição dos condôminos na sede e dependências da Administradora Dislloyds - Distribuidora Lloyds Bank de Títulos e Valores Mobiliários
SA. Belém, PA - 224-4022 • Belo Horizonte, MG - 201-9133 • Blumenau, SC - 22-6033 • Brasília, DF - 242-9988 • Campinas, SP - 31-9011 • Caxias do Sul, RS - 221-2066 • Curitiba, PR - 222-7011 • Fortaleza, CE - 231-2011 • Maceió, AL - 221-2005 • Manaus, AM
- 234-5329 • Maringá, PR - 22-5177 • Porto Alegre, RS - 24-2688 • Recife, PE - 231-0044 • Ribeirão Preto, SP - 636-7050 • Rio de Janeiro, RJ - 223-4200 • Salvador, BA - 243-0744 • São Bernardo do Campo, SP - 414-1800 • São José dos Campos, SP - 22-6266 ¦
Sab_Paulo, SP - 35-3081 {
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Discípulo de Borg
empolga Itaparica

Palm Springs, EUA/Foto da AFP

Vítor Hugo Soares

Itaparica (BA) — Exatos 60 minutos.
Foi esse o tempo quc o sueco Peter
Lundgrecn, 20 anos, discípulo predileto
de Bjorn Borg, precisou para impor um
autentico massacre ao argentino Roberto
Argucllo, 19, na partida quc marcou a
abertura oficial do torneio Sul América
Open 1985, de tênis, nesta bela ilha do
Recôncavo Baiano, ontem, na quadra
central do Club Mediterranèe. Lund-
green, qúc começou a pintar como um
dos grandes favoritos da principal compe-
tição internacional dc tênis do país, só
permitiu quc o argentino marcasse um
game: 6/1 e 6/0.

Lundgreen esbanjou presença, capa-
cidade técnica, mobilidade, invejável
condicionamento físico durante toda a
partida e a busca constante de alternati-
vas táticas para surpreender o argentino.
Este, por sua vez, exibiu quase que
somente a habilidade de ser o único
tenista ambidestro da competição.

— Por essa eu não esperava. O Ar-
guello foi decepcionante — comentou ao
final do jogo o ex-campeão brasileiro
Thomas Koch.

"Beautiful people"
A partida entre Lundgreen c Arguel-

lo, disputada sob temperatura bastante
amena para esta época do ano em ltapari-
ca, foi precedida dc festiva solenidade dc
abertura do torneio. A festa, assistida por
cerca de 500 pessoas vindas de várias
partes do país, além de convidados es-
trangeiros, ficou a cargo dos G—entils
Organizateurs (GOs) do Club Mediterra-
nèe. Dezenas de garotas e rapazes entra-
ram na quadra central, às 10h30min,
portando bandeiras dos 16 países repre-
sentados no torneio e, após o desfile,
houve exibição de danças e músicas foi-
clóricas, seguida de revoada de pombos,
sob entusiasmados aplausos do público,
formado basicamente de empresários, fi-
nancistas, artistas e a nata do chamado
beautiful people do eixo São Paulo—Rio
de Janeiro.

Predisposta no início a torcer por
Roberto Arguello, a maioria do público
não obteve do tenista argentino — semifi-
nalista cm Nice e em Palermo, ano passa-
do — respostas em termos de desempe-
nho que correspondesse às suas expecta-
tivas. A não ser no primeiro game do
primeiro set, o único em toda a partida
quc Arguello conseguiu fechar, exibindo
sua habilidade dc ambidestro ao sacar
sempre com a esquerda e cortar com a
direita.

A partir daí, Lundgreen começou a
dominar, demonstrando que aprendeu
com competência os segredos do tênis de
alto nível quc lhes foram ensinados pelo"professor" Bjorn Borg. Um saque pode-
roso, invejável aproveitamento dos servi-
ços, cortes fulminantes em paralela e uma
espantosa resistência física sob o sol de
Itaparica. Deixou a quadra inteiro física-
mente c sob aplausos do público que, no
final da partida, já demonstrava tê-lo
escolhido como um dos favoritos para
vencer o torneio de Itaparica, cujo cam-
peão ganhará 15 mil dólares (cerca de
CrS 150 milhões).

Má estréia
A crendice de quc os orixás da Bahia

não sâo favoráveis aos tenistas brasileiros
na Ilha de Itaparica, começou a lançar
sua sombra ontem, mais uma vez, na
rodada inicial do Sul América Open. O
gaúcho Eleutcrio Martins foi batido pelo
espanhol José Lopez-Maeso por 6/4 e 6/2.

O paulista Júlio Gocs conseguiu de-
senvolver maior resistência ao enfrentar
Juan Avcndano, mas prevaleceu ao final
mais uma vitória espanhola: 6/2 e 7/5.

Outros resultados: César Kist (Bra-
sil) 7/6, 3/6 e 6/3 Marcos Hoccvar (Bra-
sil), Javicr Sanchcz (Espanha) 7/6 e 6/4
Hans Gildcmeistcr (Chile), Francisco
Maciel (México) 6/3 e 6/1 José Amin
Daher (Brasil), Jaime Yzaga (Peru) 7/6 c
6/4 Thomas Nijsscn (Holanda), Ricardo
Acunã (Chile) 6/2 e 6/3 Jim Gurfcin
(EUA) e Marcelo Henneman (Brasil)
6/4, 1/6 c II 5 Raul Viver (Equador).

Dia de chuva na Austrália
Mclburne — A chuva acabou atrapa-

lhando o desenrolar da rodada dc abertu-
ra do Aberto dc Tênis da Austrália, um
dos torneios do chamado Grand Slam —
os outros são Roland Garros, Wimbledon
e US Open. Só 14 jogos foram completa-
dos ontem e apenas quatro envolvendo
cabeças-de-chave: Manuela Malccva,
búlgara de 18 anos; sua irmã Katerina, de
16; a sueca Catarina Lindqvist, 22; e a
americana Barbara Potter.

Manuela, de Praga, sétima pré-
classificada, passou fácil pela americana
Lea Antonoplis (6/1 e 6/l) e na segunda
rodada enfrentará a alemã ocidental My-
riam Schropp, responsável por uma das
surpresas do dia, ao vencer a holandesa
Marcela Meskcr por 6/3 e 6/4. A sueca

Lindqvist, 10a pré-classificada, derrotou
a tcheca Regina Marsikova (7/5 e 6/2);
Barbara, cabeça-dc-chavc número 11,
derrotou a também americana Beth Nor-
ton (6/3 e 6/2); e outra Maleeva, Katcri-
na, 16" pré-classificada, eliminou a ame-
ricana Sharon Walsh-Pete (7/5 e 6/4).

Só três jogos masculinos foram dispu-
tados ontem. Assim, as atenções se con-
centraram no treino dc John McEnroc,
quc não deve jogar até sexta-feira, e na
coletiva de Bons Becker, que estréia
amanhã, mesmo dia da primeira apresen-
tação de Martina Navratilova, a número
um do torneio. Hoje, no entanto, a atual
campeã, Chris Evert, estará na quadra
iniciando a defesa do título contra a sul-
africana Ros Fairbanks.
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Canadá toma da Espanha
título mundial de golfe

Depois
com o

do putt perfeito, a vibração Oe tlalldorson
título mundial e o prêmio de US$ 100 mil

La Quinta, EUA — A equipe cana-
dense se valeu da vantagem conseguida
na penúltima volta, de cinco strokes so-
bre a dos Estados Unidos, para sagrar-se
definitivamente campeã da XXXII Copa
do Mundo de Golfe, disputada nesta
cidade da Califórnia, conquistando o títu-
lo que estava em poder da Espanha desde
o ano passado.

O Canadá, representado por Dan
Halldorson e Dave Baar, totalizou 559
golpes, quatro a menos que a vice-
campeã, a Inglaterra, que teve seu joga-
dor, Howard Clark, com o total de 272
tacadas, o primeiro colocado na classifi-
cação individual. Em terceiro, na classifi-
cação geral, ficaram os Estados Unidos,
enquanto o Brasil dividiu o 15° lugar com
México, Nova Zelândia e França, com
595 tacadas.

O irlandês Christy Oconnor foi o

Buck se explica
— Dois argumentos pou-

cos convincentes — falta de
sorte e raia estranha — foram
usados pelo técnico Buck para

justificar a derrota da Seleção Brasileira de
remo no Campeonato Sul-Americano de
Juniores, que terminou domingo em Porto
Alegre com a conquista do tetracampeonato
pela Argentina. A competição serviu para
que Buck concluísse ser impraticável traba-
lhar ao mesmo tempo com as categorias de
juniores e sêniores.

— Aqui no Rio não vejo ninguém em
condições de fazer este tipo de trabalho. Os
sêniores são mais disciplinados e me interes-
sam mais. O trabalho com eles rende mais —
observou Buck.

«_mt
segundo individual, com 277, e o ca,na-
dense Halldorson ficou cm terceiro cora
apenas um golpe a mais. Os dois primei-
ros colocados tornaram os últimos -Wo-
mentos da competição muito cmocioWn-
tes, conseguindo a vitória sobre Halfdpr-
son, quc realizou três boogies nos^Bjcs
buracos finais. .^

Duplas mistas ou não, na modalidade
stroke play, em 36 buracos, estarão
disputando o 2" Campeonato Sócio-
Convidado do Tcresópolis Golf Club^no
próximo fim de semana. A Taça Eclética,
realizada no mesmo clube, terminoiÇí|o-
mingo com Richard Cargig sagrancjgjjjse
campeão da categoria scratch, conW)3
gross, tendo como vice Ricardo Kap-
Herr, com 64. Na categoria de 0*a*#6,
David Whitney foi o primeiro colocado
com 41 net, seguido por Norma Guinta-
rães, que totalizou 46 net.

__li__fe,
Impeachment

— Tentando desta vez tim
golpe mortal, o candidato'_êr-
rotado nas eleições de janeiro
para a presidência da CoiifSjje-

ração Brasileira de Natação, Coaracy Nüjtes,
dará entrada hoje na CBN cm pedíç_yje
convocação de assembléia geral extraordjnâ-
ria para ser pedido o impeachment do atual
presidente, Rubem Márcio, que reassumiu o
cargo na quinta-feira passada, após sete
meses de intervenção na entidade. Coaracy
tem em seu poder documento com assirratu-
ras de 15 presidentes de federações ,eja-
duais, que esperam a destituição de Rubem
Márcio. Caso o presidente náo convoque a
assembléia, será pedida então nova interv.en-
ção na Confederação, através do CNDsas»

Campo Neutro ~aSfe'
SÉS

JÁ 
tenho algumas novidades para os corredores

que pessoalmente ou por carta vivem a me
perguntar sobre a próxima Maratona do Rio. Os
trabalhos propriamente começaram ontem e as
fichas dc inscrição serão enviadas pelo correio, para
os corredores cadastrados, a partir do próximo dia
1" dc janeiro.

Teremos dois prazos dc inscrição e seria bom
que os interessados anotassem esta informação por
escrito cm suas agendas. O primeiro será até o dia
31 dc março, ao preço dc CrS 35 mil, e o segundo
até o dia 30 dc junho, ao preço dc CrS 50 mil. As
inscrições para estrangeiros terminarão também no
dia 30 dc junho (estou falando dc estrangeiros
residentes no exterior e brasileiros na mesma situa-
ção), mas ao preço uniforme de dez dólares.

Há muitas outras coisas que no momento ainda
nâo podem ser divulgadas, pois dependem de provi-
déncias quc não estão completamente ao meu
exclusivo alcance. Mas uma novidade já pode ser
anunciada: em 1986 pela primeira vez a maratona
terá premiação por equipes, considerando-se aí
equipes de países, de Estados brasileiros e de
patrocinadores.

Na medida do possível, manterei os leitores
informados sobre as novidades da Maratona. Mas
uma boa forma de saber delas, aí incluídas algumas
que ainda não podem ser divulgadas por escrito, é
freqüentar a Clínica da Maratona, que tem se
reunido todos os domingos a partir das 6h30min da
manhã.

O local no momento vem sendo o Aterro do
Flamengo, ao lado do Museu de Arte Moderna, e o.
funcionamento é simples. Entre as 6h30min e as
sete horas os interessados preenchem suas fichas de
cadastro e/ou fazem exercícios de alongamento com
o professor Edson Porto. O treino começa às sete
horas e vem sendo dividido entre percursos de seis
quilômetros, quatorze quilômetros e vinte quilôme-
tros, podendo mais subdivisões vir a ser criadas. Ao
fim do treino, já a partir do próximo domingo, os
corredores devem procurar o professor Edson Porto
no gramado fronteiro ao local onde há uma man-
gueira d'água para o banho e fazer com o mesmo, à
medida que forem chegando, os exercícios dc volta
à calma.

Há algum tempo eu diria que melhor do quc
isto só pão com ovo. Agora que o doutor Nathan

Pritikin nos alertou para a elevada concentração de-
colesterol na gema do mesmo, eu direi que melhor'
do que isto só pão com óleo de semente dc girassol.

Ah, a Maratona do Rio será dia 23 de agosto,
às quatro em ponto da tarde.

¦
De primeira: A temporada internacional de jj
pista de 1985 foi uma das melhores de todos os,
tempos e um participante destacado da mesma foi o
brasileiro Joaquim Cruz. Mas não há dúvida dc que
as duas estrelas maiores foram o inglês Steve Cram,
quc quebrou recordes mundiais nos 1.500 metros,
na milha e nos 2000 metros, e o marroquinho Said
Aouita, quc, embora machucado, quebrou o recor-:.
de que Steve Cram estabelecera nos 1.500 metros ei
ainda bateu o dos 5.000 metros /// Um representante
do Brasil foi premiado com um troféu na última
Maratona de Nova Iorque. É uma mulher, Lygia1
Decanio, da Bahia, terceira na faixa etária dos 60
aos 69 anos /// As inscrições para a preliminar
carioca da São Silvestre podem ser feitas nos
Verdes, na Rua Siqueira Campos 143, sobreloja 58,'
telefone 235-5188.

José Inácio Werneck

Deutz, um ótimo trabalho
para correr o Tamandaré

Foto de José Camilo da Silva

Deutz, que deverá reaparecer no
Grande Prêmio Almirante Tamandaré
(Grupo no dia 8 de dezembro, foi o II)
destaque dos trabalhos do fim de semana
no Hipódromo da Gávea. O pensionista
de Almiro Paim entrou na raia sábado de
madrugada, ainda na escuridão, montado
pelo freio Gonçalino Feijó de Almeida e
trabalhou a volta fechada em 2minl4s
com ação espetacular.

Honnest Winner, quc deverá atuar
no Clássico Jóquei Clube do Rio Grande
do Sul, em 1 mil metros, na grama,
realizou exercício incomum, apesar do
excelente estado da pista. Montado por
José Ferreira Reis, passou os 1 mil me-
tros em lmin02s, com reservas, controla-
do por seu jóquei.

Kew Gardens
Em preparativos para disputar o

Grande Prêmio Carlos Pellegrini (Grupo
I), na Argentina, Kew Gardens, defensor
do Stud Topázio, realizou um exercício
de primeira qualidade. Na direção de
Audálio Machado Filho marcou
2minl6s2 na volta fechada, com lmin45s
nos últimos 1 mil 600 metros. Gran Bali,
com Carlos Lavor, mostrou boa forma no
trabalho de 1 mil 200 metros em
lminl7sl/5, com açáo final das melhores.
Iuck's, com Gonçalino Feijó de Almeida,
não foi exigido no trabalho de 2min25s na
volta fechada, com lminãls na milha
final.

Haja Garbo, em fase de evolução,
realizou ótimo exercício na direção de
Francisco Pereira Filho. Saindo com ve-
locidade, marcou lmin32s2/5 nos 1 mil
400 metros. Hot Dancer, com o aprendiz
L.A.P.Alves, fez um trabalho suave de
lmin53s nos 1 mil 600 metros, poupado
em todo o percurso. Vibrador, com Jair
Malta, voltou a trabalhar bem e passou a
distância de 2 mil 040 metros em
2minl7s2, com lmin46s nos últimos 1 mil
600 metros e IminOós nos 1 mil metros
finais.

Hexe, com Edson Ferreira, foi muito
bem. Fez 1 mil 300 metros em lmin28s
cravados, com boas sobras em todo o
percurso. Betemps, com Audálio Macha-
do Filho, fez 1 minl4s nos 1 mil 100
metros muito controlado por seu jóquei
em toda a reta final. Hurto, também com
Audálio Machado Filho, impressionou
bem ao passar 1 mil 400 metros em 1
min35s, cravados.

Gira Raio, com Edson Ferreira, mos-
tra boa forma para seu reaparecimento e
fez 1 mil metros em IminOós. Belle Dan-
ce, com Gilvan Guimarães, surpreendeu
e realizou um excelente trabalho de 1 mil
300 metros em lmin26sl. Pityssa, com
N.Reis, trabalhou 1 mil 600 metros em
Imin46s275, sempre controlada em todo o
percurso.

IRESULTADO DA GAVEAf
Barika (Egoísmo em Gambuesa), de

criação e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, venceu com autori-
dade a Prova Especial, em 1 mil 100
metros, derrotando Distraída. Eis os re-
sultados de ontem: Io páreo — 1 mil 100
metros — Io Haglura A. Machado Filho
2o Melon L. Pinto vencedor (5) 7,80
dupla (13) 3,30 placê (5) 4,00 (2) 2,00
tempo lmin09s2/5 — Não correu —
Avalson 2o páreo — 1 mil 100 metros —
Io Barika J. Ricardo T Distraída J.
Queiroz vencedor (5) 7,20 dupla (44)
14,80 placê (5) 2,60 (6) 2,70 tempo
lmin08s 3o páreo — 1 mil 100 metros —
Io João Grandão R. Ferreira 2o Fintador
J. F. Reis vencedor (7) 2,60 dupla (34)
5,40 placê (7) 2,10 (5) 4,50 tempo
lmin09s exata (7-5) 18,40 4o páreo — 1
mil 100 metros — Io Tuyunco J. Pinto 2o
Gaetano J. Aurélio vencedor (1) 4,10
dupla (13), 4,20 placê (1) 2,10 (3) 1,90
«mpo lmin08s2/5 5° páreo — 1 mil 300
metros — Io Lambu A. M. Andrade 2o
Ironclad Horse J. Queiroz vencedor (1)
3,70 dupla (14) 9,50 placê (1) 1,80 (5)
2,70 tempo lmin20s4/5.
6° páreo — 1 mil 200 metros — Io Smart
Alec A.S. Oliveira 2o Asterix J. Queiroz

vencedor (5) 2,50 dupla (34) 3,30 placê
(5) 1,40 (9) 1,60 tempo 1 min 13s4/5 exata
(5-9) 18,50 7o páreo — 1 mU 100 metros

Io Quebols M. Pessanha 2o Con Cari-
no J.F. Reis vencedor (4) 5,00 dupla (13)
3,80 placê (4) 3,80 (1) 2,00 tempo 1 min
09s4/5.
8o Páreo — 1 mil 300 metros — Io
Laureato J.F. Reis 2o Lugre S. Silva
vencedor (1) 1,80 dupla (14) 2,50 place
(1) 1,10 (6) 1,40 tempo lmin24s. Não
correram — Verbete e Miss Lay

9o páreo — 1 mil 300 metros — Io
Lisongeada I. Lanes 2o Princeza Vianna
J.C. Castilho vencedor (5) 2,70 dupla
(23) 6,20 place (5) 1,90 (7) 2,50 exata (5-
7) 20,20 tempo lmin23s2/5 — Não correu

Franciscana.
O potro Queribus, de criação e pro-

priedade do Haras Santa Maria de Ara-
ras, passou bem pela cirurgia que sofreu
num dos joelhos que fraturou durante o
Grande Prêmio Derby Paulista. A opera-
ção durou quase três horas e foi realizada
ontem pela manhã no Hospital Otávio
Dupont. O filho de Waldmeister ficará
afastado das pistas por pelo menos três
meses para uma total recuperação.

Concurso
— O Concurso de sete pontos do último domingo na Gávea teve dez

ganhadores cabendo a cada um CrS 4 milhões 188 mil 216,00.
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Reencontro de rivais
no clássico de éguas

A atração deste final de semana na
Gávea é o novo encontro de Cisplatine e
Paris Queen, que dominaram os páreos
da geração nesta temporada, no Grande
Prêmio Mariano Procópio (Grupo II), a
ser disputado no domingo, em 2 mil
metros, grama, para éguas de três e

?uatro 
anos. A prova terá a dotação de

!r$ 15 milhões para o proprietário da
ganhadora, porém apesar da chamada
não apresentará características de compa-
ração, já que só foram inscritas éguas de
quatro anos.

Cisplatine (Janus II em Ocasião),
criação e propriedade de Fazenda Mon-
desir, reaparece depois de chegar em
terceiro lugar para Grison e Blessed Nest
no último Grande Prêmio Brasil (Grupo
I). Paris Queen (Vacilante II em Jolie

Reine), dc criação e propriedade do
Haras Santa Maria de Araras, foi quinta
colocada na mesma prova e vem de fácil
vitória sobre Adoçada no Grande Prêmio
Osvaldo Aranha (Grupo II). As duastêm
amplo destaque na competição e devem
fazer um páreo à parte no próximo do-
mingo. Eis o campo da importante carrei-
ra com as balizas oficiais e montarias:

Grande Prêmio Mariano Procópio —
Grupo II — 2.000 metros — grama — Éguas
de três e quatro anos — CrS 15 milhões

1—1 Cisplatine G.F.AIm  (4)
1—1 Sotheby's ::.'.&)
2—2 Paris Queen F. Pereira  (1)

3 lusa J. Aurélio  (7)
3—4 Adoçada A. Oliveira.... (5)
3—4 Anchises J. Ricardo .(3)
4—5 Gold Moon E. Ferreira.... (8)

6 Bainha C. Lavor  (6)

Quinta-feira, dia de Ricardo
Jorge Ricardo, o líder da estatística de

jóqueis, tem excelentes montarias para a corri-
da de quinta-feira à noite na Gávea. Otimista,
ele destaca Cismador, no primeiro páreo, e
Hafid, no oitavo, como as melhores oportuni-
dades de vitória:

— Cismador é um cavalo manhoso mas a
turma ficou fraca e dificilmente será derrota-
do. Hafid é um potro bonito e que deixou
impressão muito boa. Considero estas as mi-
nhas melhores montarias.

Na segunda prova da reunião, em 1 mil
300 metros, vai montar Ulegar, e acredita em
uma grande atuação, pois, segundo ele, o
trabalho foi muito bom. O jóquei aponta como
adversário Lubango, que 

"sempre que corre é
muito comentado". Na quarta prova, com

And So On, também espera disputar o primei-
ro lugar:

Este cavalo está tinindo. Tem um exer-
cício de 1 minuto e 24 segundos e acho que
deve apenas respeitar Kasakstan.

Na sexta prova, monta Lord Noran, cavalo
treinado por seu pai, que, segundo ele, estréia
bem preparado e com chance de vitória tam-
bém. Finalmente, no sétimo e novo páreos,
Ricardo tem Mon Schmoo e Lamiel e espera
chegar colocado com ambos:

Mon Schmoo não conheço bem mas vai
atuar num páreo em que Marland é o único
destaque. Lamiel vem de boa corrida, já
venceu em Campos, e tem possibilidade de
surpreender os favoritos.

Hoje em Campos
1* Porto — 20h00min — 1.100 m — CrS
900.000

1 —I Gambelo.RFerreifa 56 6
2—2 EpiDOr.J.M.Olivtiroopl Sa 1
3—3 E*troPleajure,S.André _ 54 5

Fotopova, LG Gome. 56 3
4—5 DonakilJ.Pesjanha -54 2

Lote Jet, R lourenço 56 4

2° Pano — 20M5min — 1.100 m — CrS
900.000

1—1 Goiel, S.Silvo 5* 2
2—2 Imo.SCoílo S3 3
J—3 Aba lírio. J.M.OIiv«iro apl ....54 4

4 GameSet.SAndré 54 6
4—5 Ouilboquet.R Ferreiro  56 5

" Quantity.J.Pesjanha -54 1

3° Une — 21hl0min — 1.100 m — CrJ
820.000

-1° PÁREO DA DUPIA EXATA"
1—I Obei>e,0«rcordo SS 4

2 J.B>ll«.J.SPe»iafihoop3° 51 6
2—3 KarmalJ.Pewanha  57 7

4 Doto, J.M Oliveira opt 57 3
3—5 Preanto.R lourenço „ 54 1

" lofdAdilion.R.tVreifa  56 5
4—6 CopioinBell.G.SGomet  57 8- Berg Son. S.Srbeiro . .- 57 2

3—3 Molbo Ihan, S André 5o 5
Backchaf, R Marque» 56 t

4—5 ThirtyLove.RrVreira  54 6
Quirleur.J Pesianha 54 4

5° Porto — 22h20min — 1.200 mli — CrS
820.000 — "2° PÁREO DA DUPLA EXATA"

t—I Ruperl, A.Ferreira  54 — 2
2—2 Un DtMrt, GS.Gomei  56—7

3 Muiraquitan, J.M.Oliv. ap Io
56—4

3—4 Foie-Groí, JPeisonha 55^—6
Fort Anology, R.Coifo  56—1

4—6 Super, A Barreto 56—5
Fru-l Sweet, R Lourenço  55—3

6° Parto — 22h55mrn — 1.000 mfj — CrS
740 000

I—I Clyde Hill, G S.Gomt»  54—5
2—2 Bollito. J.M Oliveira  56—J

Teviot, A Ferreira  53^—7
3—4lmonco, R.Lourenço 56—3

Sibemol, A Barreto ,,53—_
4—b Vircu Pó ', R Marques.. ..'S-i—1

7 Quinack, J Pessanha _ 56—2
* Ex-Realizodora

7° Parto — 23h30min — 1.100 mh, — CrS
820.000 — "3° PÁREO DA DUPLA. EXATA"

í—I Ittoriti, R.Marques 54—3
Lady C.da, A Borreio -5d—5

2—3 Janbonneau, G.S.Gomes...,., ,56— 6
Pilene, R Cosia  54—8

3—5 Itapuoo, J.Pessanha 54—4
Juonero, A.Ferreira ........5-1—7
Krtty Hawk, A.André 56-^- 10

4—8 Rio Velho, M Dia» op 3a 56—9
9 Pereza, S.André ;..'...'54—2

10 Ipu Jr, J.S.Pessanha op 3o . 56—1

Indicações

. 2IM5rri 1 100 m — CrS

High Star mostrou boa forma em seu exercício

4o Póh_o ¦
900.000

1—1 lyre.GSGomei  54 3
2-2 Beoring.RCo»» 56 2

1o páreo Danakil • Gambelo • Extra Pleasure
2° páreo Aba Lírio • Quilboquet • GamefSet
3o páreo Lord Adilson • Captain Bell • Daio
4o páreo Lyre • Bearing • Malba Than
5o páreo Super • Foie-Grass • Rupert
6o páreo Clyde Hill • Virou Pó • Bfifllito
7o páreo Janbonneau • Itiariti • Rio Velho
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promete mais emoção
Depois de um primeiro turno Morales e Duboy. O Botafogo

apresentará os cubanos à sua torci-fraco — o Flamengo conquistou o
título com antecedência —, o re-
turno do Campeonato Estadual de
basquete, que começará na próxi-
ma sexta-feira, promete ser mais
disputado. O Botafogo, a partir da
segunda rodada, já terá os cuba-
nos Félix Morales e Raul Duboy e
o Bradesco contará com o ameri-
cano David Johson na quarta ro-
dada.

A primeira rodada começa
sexta-feira, com os jogos Botafogo
x América, no Mourisco; Flamen-
go x Jequiá, na Gávea; Olaria x
Vasco, na rua Bariri e prossegue
segunda com Fluminense x Bra-
desço, nas Laranjeiras. 0 Botafo-
go estreará dia 6, contra o Flumi-
nense, no Mourisco, os cubanos

da no dia 4, em amistoso com a
Seleção de Angola, no ginásio do
Mourisco.

0 segundo turno do Campeo-
nato Estadual não terá o Verolme,
de Angra dos Reis. Os dirigentes
alegaram que a greve dos funcio-
nários do estaleiro afetou o orça-
mento do departamento de bas-
quete e a equipe só continuará na
categoria juvenil. A Verolme não
pretende formar uma nova
equipe.

Caso o Flamengo conquiste
este turno, será o campeão esta-
dual. Sc houver outro vencedor,
decidirá o título da competição
com o Flamengo, numa melhor de
três.

Senna chega de surpresa
São Paulo — Limitando-se a repetir rápida-

mente o que já dissera na Europa ("o carro está
mais competitivo"), o piloto Ayrton Senna de
sembarcou ontem cedo em São Paulo, procedente
da Itália. Ele deveria chegar hoje, mas conseguiu
antecipar seu regresso e prometeu uma entrevista
coletiva para amanhã.

Depois de cinco dias de testes em Paul
Richard, na França, com o novo motor turbo da
Reunalt que será utilizado pela equipe Lotus em
86, Ayrton observou que os carros serão mais
competitivos em relação à temporada deste ano,
mas não entrou em detalhes. Alegou um compro-
misso inadiável e deixou rapidamente o Aeropor-
to de Cumbica.

A estada do piloto no Brasil será breve. A
partir do dia 8 ele continuará os testes com a sua
Lotus no circuito de Estoril, em Portugal. Antes
de vir para o Brasil, Senna esteve em Milão, onde
recebeu prêmios pelas sete pole-positions da tem-
porada e o troféu Vespa.

O próximo GP Brasil de Fórmula-1, dia 23
de março, será mesmo no Rio. O vereador
Maurício Azedo (PDT), autor do projeto de lei
que poderia provocar a transferência da corrida
para outra cidade, acrescentou-lhe uma emenda:
se for aprovado, passa a vigorar dia Io de janeiro
de 87. O projeto deve passar por uma primeira
discussão, hoje, na Câmara, já que é o quinto da
pauta, segundo o vereador, ou o sétimo, segundo
o presidente da casa, Kleber Borba.

Preocupado com a resistência do Executivo e
de alguns vereadores ao projeto original, Azedo
está tentanto adoçar um pouco sua proposta.
Ontem, enviou circular aos parlamentares pedin-
do o exame do projeto e sugerindo duas altera-
ções: em vez de a Riotur receber metade da renda
de bilheteria, como no projeto original, fica com
20%; e em lugar da participação de 20% em todos
os contratos de comercialização do GP, a emenda
estabelece "uma percentagem indefinida'.', a ser
discutida entre as partes.

Ele só não acredita que a nova face do
projeto mude a posição do secretário municipal de
Turismo, Trajano Ribeiro, que em sua opinião é
de "capitulação prévia frente à FOCA".

Embora isso não conste de seu projeto, o
vereador pretende ainda obter de Saturnino Bra-
ga, que assume a prefeitura em janeiro, o aprovei-
tamento das instalações do autódromo como esco-
las, a exemplo do que acontece com o Sambo-
dromo.

O presidente da Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA), Joaquim Melo, não quis
comentar as alterações no projeto de Azedo. Ele
espera que a Riotur, "como empresa idônea que
é", cumpra o contrato firmado ano passado com a
FOCA. Por este contrato, válido até 88, a Asso-
ciação dos Construtores de F-l paga à Riotur 3 mil
ORTNs (quase CrS 200 milhões) pelo aluguel do
autódromo.

Atletismo
confirma
Hegemonia

Santa Fé, Argentina — Com
uma facilidade até surpreen-
dente, o Brasil conquistou o
título sul-americano juvenil de
atletismo, confirmando sua he-
gemonia no continente. Nos
quatro dias de competição, o
Brasil acumulou 50 medalhas,
18 delas de ouro.

Logo no primeiro dia da
competição, o predomínio do
Brasil sobre as outras equipes
ficou evidente. Mais bem pre-
parados e não tendo nenhum
tipo de dificuldades, os atletas
brasileiros mostraram que o es-
Jtágio do atletismo no Brasil
está bem acima dos seus princi-
pais concorrentes.

O atleta Pedro Ferreira da
Silva foi apontado como o me-
lhor do Sul-Americano. Pedro
conseguiu, na prova do
decatlo, marcar 7.443 pontos.
Outro destaque do Brasil foi a
equipe do revezamento mascu-
lino 4xl00m, que estabeleceu
um novo recorde sul-
americano (40s99).

Na classificação geral, o Bra-
. sil conseguiu 18 medalhas de

ouro; 21 de prata e 11 de bron-
ze. A Argentina ficou com 8 de
ouro; 9 de prata e 10 de bron-
ze. O Brasil obteve 423,5 pon-
tos, enquanto os argentinos,
que terminaram em segundo,
marcaram 279,5 pontos. O Chi-
le foi o terceiro — 247 pontos.

A última etapa foi assim:
peso, feminino — Eliane Perei-
ra, Brasil, 13,98m; 4x400m, fe-
minino — Uruguai, 3min47s,
Brasil 3min49s; 4x400m, mas-
eulino — Chile, 3minlls, Bra-

!. sil, 3minl4s; heptatlo, Ana
Maria Comaschi, Argentina,
4.769 pontos; 200m com obstá-
culos — Carmen Bazanilha,
Chile, 28sl2; 4(X)m com obstá-
culos — Juan Henriquez, Chi-
le, 53sl4; 2(X)m, feminino —
Rita de Cássia, Brasil, 24s77;
200m, masculino — Eduardo
Fuentes, Chile, 21s67 800m,

;,„ feminino, Ana Nascimento,
.-Brasil 2:10.35; masculino, Ma-
,„,nuel Balmaceda, Chile,
^^»lmin49s; 3.(XK)m, Jorilda Sabi-

...no, Brasil, 9:38; vara — Martin
'^.'Boscio, Argentina, 4,40m;

"500m — Antônio Silio, Argen-
tina, 14.38.

¦¦

Com depoimentos de Nelson
Xavier, Aldine Muller, Herson

Cappri, Marlene França,
do diretor Carlos Coimbra

e do historiador
Barbosa Lessa, entre outros,

a Bandeirantes mostra
A GUERRA DA PRODUÇAO

Hoje-22h15

<•>

O Presidente da Fede-
ração de Futebol do Rio
de Janeiro, Eduardo
Viana, disse ontem que
não quer interferir no
trabalno da Comissão de
Arbitragem, mas exigirá
que, na rodada final da
Taça Rio no próximo fim
de semana, em todos os
jogos decisivos sejam es-
calados árbitros da FIFA
ou mesmo os aspirantes.

— Vamos ter que usar
os juizes mais credencia-
dos da Federação. Infe-
lizmente, não será possi-
vel contar com José Ro-
berto Wright e Luis Car-
los Félix, que estarão
trabalhando pela FIFA
na decisão de Austrália e
Escócia, em Sidney. No
entanto, temos outros
árbitros de alto nível pa-
ra substituí-los. O que
não se pode é usar gente
inexperiente num mo-
mento difícil como o que
vamos enfrentar nos pró-
ximos dias — argumen-
tou Eduardo Viana.

Até agora ainda não
foi definido a ordem dos
jogos da última rodada.
O que está certo é que
Goytacaz e Volta Re-
donda vão jogar sexta-
feira, às 21 horas, em
Campos, e Americano e
Olaria, sábado, às 17 ho-
ras, no Godofredo Cruz.
No Rio, está praticamen-
te decidido que domin-
go, às 17 horas, no Mara-
cana, jogam Botafogo e
Bangu. No entanto, Fia-
mento x Vasco e Flumi-
nense x América conti-
nuam sem data definida.
O Fluminense quer jogar
no sábado, mas o Fia-
mengo também deseja
atuar neste dia. Existe a
possibilidade de se fazer
uma rodada dupla no sá-
bado ou mesmo no do-
mingo, com Flamengo x
Vasco ou Fluminense x
América fazendo a preli-
minar de Botafogo x
Bangu.

Tudo isso será defini-
do numa reunião entre
os representantes dos
seis clubes, amanhã, às
18 horas, na Federação.
O importante é que os
jogos que constam da
Loteria Esportiva terão
que ser mesmo dispu-
tados sábado ou do-
mingo.

Bola Dividida

Seleção se
apresenta
em fevereiro

A Seleção Brasileira vai
começar a se preparar para
a Copa do Mundo no dia 17
de fevereiro e viajará para o
México no dia 1 de maio,

•de acordo com o calendário
que foi divulgado ontem pe-
Ia CBF. No período de 17
de fevereiro a 30 de abril,
além de treinos no Brasil —

provavelmente em Teresó-
polis —, a Seleção fará uma
excursão à Europa, no mês
de março. A escolha dos
adversários dependerá do
técnico a ser escolhido pela
futura Diretoria da entida-
de, que será eleita em janei-
ro. Mas já há vários convi-
tes, entre eles da Hungria,
Alemanha Ocidental e
França. O período de adap-
tação à altitude do México
será de Io a 30 de maio.

Com a definição do pe-
ríodo de preparação da Se-
leção, a CBF pôde também
fazer o calendário das com-
petições no Brasil. Ou seja:
os Campeonatos Estaduais
serão disputados a partir do
dia 26 de janeiro, dez dias
após a voíta dos jogadores
das férias coletivas. Para o
Campeonato Brasileiro, a
CBF reservou o segundo
semestre, após a Copa do
Mundo, que será disputada
em junho.

Somente não pôde ser
definido o calendário dos
dois times que disputarão a
Libertadores da América —
Coritiba e Bangu — porque
a Confederação Sul-
Americana de Futebol ain-
da não definiu as datas da
competição.

NUNCA, 
que me lembre, o campeonato

andou tão bagunçado — e o termo exato é
este mesmo — quanto neste ano de 85. Desde um
jogo em que o Flamengo perdeu para a Portu-
guesa, ainda no turno, a desordem tomou conta
dos campos e raros são os jogos em que não se
registram cenas graves de brigas, violências e
expulsões.

As agressões aos juizes estão se tornando
uma constante. Domingo passado, tanto no jogo
do Bangu como no do Flamengo, os dois que
disputam o título, assistimos a invasões de campo
e bordoadas a valer nos apitadores. Com parali-
sação dos jogos, prisões e indisciplinas iguais. O
nível nunca esteve tão baixo.

Coincidentemente, nunca vimos também
um campeonato provocar tamanho desinteresse
no público. O torcedor há muito está em outra e
os estádios assustadoramente vazios. Há pouco
juntaram no mesmo espetáculo os três clubes
donos das maiores torcidas do Rio: Flamengo,
Vasco e Fluminense, completando com o Bangu,
líder do campeonato. Pois os quatro não conse-
guiram atrair mais do que 50 mil pessoas. Neste
fim de semana, o tradicional clássico Fluminense
e Botafogo teve a assisti-lo seis mil torcedores,
enquanto Vasco e América, clássico da paz,
jogaram para pacíficos quatro mil abnegados,
que nem se interessaram em vaiar.

Os prejuízos de todos eles são enormes. Os
quatro clubes citados saíram do Maracanã deven-
do. Pagaram para jogar. A maioria não sabe
como saldar o mês de dezembro e o 13° salário de
seus jogadores e funcionários. O Flamengo, até
há pouco orgulhoso de seus títulos, deve fechar o
ano com um rombo de 10 bilhões no futebol. Um
belo futuro.

Apesar de todos esses sinais alarmantes, os
dirigentes continuam agindo como se nada de
anormal estivesse acontecendo. E hora de deci-
são e de ganhar uns poucos trocados. Eles,
porém, discutem e brigam no momento numa
disputa tola para saber quem é o mais esperto.

Nesta semana, as mesmas cenas vão se
repetir. Cada representante vai se bater pelo juiz
mais acomodativo ou que julgue mais simpático,
tipo Cabelada, árbitro que jamais marcará um
pênalti que possa prejudicar um grande. E com
isso vão preparando o cenário e os personagens
para o próximo conflito. Só não percebem é que
o público já está cheio dessa monótona exibição
dos cartolas e de seus métodos de falsos malan-
dros e está se mandando em busca de distrações
mais interessantes.

Há uma falta de comando, já que, apesar de
sua boa vontade, Eduardo Viana não conseguiu
dominar os grandes clubes. Essa situação tem
sido responsável pelo alijamento dos melhores
árbitros, em favor de incompetentes, das cons-
tantes mexidas na tabela, da boataria sobre
subornos ou reforço de verba para um pequeno
arrebentar com um grande e de toda essa desor-
dem que acaba explodindo num festival de bola-
chás assim que o apitador encerra os jogos.
Enfim, o futebol está entregue à própria sorte.
Estão brincando com coisa séria.

Dos remanescentes da Seleção de 82, última
grande equipe que se formou no Brasil, Zico é
um dos poucos com que o futebol brasileiro conta
para os jogos da Copa do México. Ele, portanto,
precisa ser preservado. Não pode ser envolvido,
nem se envolver nesta briga de dirigentes rubro-
negros, que não passa de uma disputa política
entre situação e oposição.

Mesmo citado, Zico não deve se sentir
atingido. Um atleta de seu porte e que já
conquistou o seu lugar de honra na história do
Flamengo e do próprio futebol brasileiro, nâo
tem nada a explicar. A ninguém.

¦
Histórias — Pitico foi a Santos acertar a
renovação de seu contrato e a mulher ficou em
casa rezando para tudo dar certo. Na volta,
ansiosa, ela quis saber:

— Como é? Assinou o rrovo contrato?
— Assinar, não assinei,

acertado boçalmente.
Mas deixei tudo

Sandro Moreyra

No Vasco, dúvida:
Luís Carlos já não
sabe se vai ficar

A situação do apoiador Luís Carlos está cada vez mais
indefinida no Vasco. Emprestado até o fim do ano, ele já
manifestou aos dirigentes do Grêmio o desejo de permanecer
no clube carioca, mas não vê boas perspectivas de o negócio
ser fechado. Seu passe foi fixado em CrS 1,5 bilhão, e o
problema é que o Vasco quer incluir jogadores na transação,
enquanto o Grêmio insiste em receber o valor do passe de Luís
Carlos em dinheiro.

Luís Carlos já está quase recuperado de uma contusão na
perna, mas não acha conveniente voltar à equipe contra o
Flamengo, na última rodada do segundo turno. Acha que seria
melhor antecipar as férias e viajar para o Sul, a fim de
negociar com os dirigentes do Grêmio a sua vinda em
definitivo para o Vasco.

— O Grêmio quer dinheiro na mão. Não está disposto a
fazer negócio à base de troca de jogadores. Temos de esperar
um pouco para definir o que será feito, pois o Grêmio está
disputando o título. Mas já falei com os dirigentes que prefiro
continuar no Rio — disse Luís Carlos.

Para o jogo contra o Flamengo, o treinador Antônio
Lopes poderá fazer algumas alterações na equipe. Ele ficou
insatisfeito com o rendimento de alguns jogadores na derrota
de 1 a 0 para o América, domingo passado. Outro problema
do técnico é a renovação de contrato: ele está pedindo mais do
que o Vasco oferece.

Escolinha é
reativada hoje

Os ex-craques Jair Rosa Pinto, Alcir, Denilson,
Silva, Amoroso, Décio Crespo e Jorge participam hoje,
às 15h, da solenidade de reativação da Escolinha de
Futebol da LBA — Legião Brasileira de Assistência,
que já foi treinada por Garrincha. O presidente da
LBA, Marcos Vilaça, participará da reunião no campo
do Bonsucesso. Ele quer ampliar o número de antigos
jogadores que participam do Programa de Promoção
Social pelo Esporte da LBA. O apoiador Bigu, empres-
tado pelo Flamengo ao Vitória-BA, revelado pela
Escolinha, também estará presente.

T>



Nos planos do
Fia, um prêmio
inconfessável
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Luiz Morier

George Helal não disse, com
todas as palavras e entonações. Mas
ficou bem claro que o Flamengo está
disposto a estimular o Botafogo na
sua partida com o Bangu, através da
injeção de cifrões no indiscutível
profissionalismo dos jogadores. Pre-
so a pudores — " não é honesto
divulgar doping financeiro" —-, o
presidente do Flamengo, no entanto,
admite que 

" é possível".
— Vou fazer tudo para o Fia-

mengo ser campeão — prometeu
Helal. — Só não vou imitar Castor
de Andrade (patrono do Bangu),
que faz seus anúncios oficialmente.

Na Gávea, entretanto, todos sa-
bem que nem só da derrota do
Bangu depende o Flamengo. Para
chegar às finais, precisa derrotar o
Vasco, justamente o clube, que, com
uma goleada (4 a 0), provocou a
crise que terminou na demissão do
técnico Jouber. Os jogadores ainda
não esqueceram a goleada, mas ju-
ram que náo pensam em vingança.
Só querem vencer.

E contam com a volta de Mozer,
que fez exercícios de musculação,
correu e talvez participe do coletivo
de amanhã. Se treinar, volta à
equipe.

— Quero jogar — garante Mo-
zer —, mas não adianta entrar sem
condições e ser obrigado a sair no

meio da partida, prejudicando o
time.

A volta de Gilmar — estava
contundido e não enfrentou o Volta
Redonda — já está garantida. Bebe-
to, que sentiu a coxa direita no
último jogo, esteve no clube, fez
tratamento e tranqüilizou o técnico
Lazaroni. Dúvida (além de Mozer),
só mesmo na lateral-esquerda, já
que Adalberto levou o terceiro car-
tão amarelo. Lazaroni ainda não
sabe se escala Ailton ou desloca
Leandro para a lateral e coloca Jor-
ginho na esquerda.

Preocupado em demonstrar oti-
mismo, o técnico, no entanto, mos-
trou que está confiante ao admitir
que o Flamengo "está chegando".
Lazaroni está invicto: desde que as-
sumiu, o Flamengo disputou 16 jo-
gos e venceu treze.

Seis foram amistosos e 10 pela
Taça Rio. O treinador Lazaroni acha
que ainda é cedo para dizer se será
ou não bem-sucedido na profissão.
Lembra que é novo e ainda tem
muito que aprender. O título do
Campeonato Estadual, em sua opi-
niáo, seria uma recompensa pelo
trabalho que vem realizando e a sua
consagração, pois teria conseguido,
um triunfo em apenas dois meses de
trabalho.

Um punhado de
cartões amarelos
no time do líder

Positivamente o amarelo não é a
cor da preferência do técnico Moisés
neste final da Taça Rio. A explica-
ção é simples: quatro de seus titula-
res estão com dois cartões amarelos
e" podem desfalcar o time na decisão
contra o Fluminense: Ado, Israel,
Márcio e Cláudio Adão. A ordem
para o jogo" contra o Botafogo no
domingo é evitar faltas desnecessá-
rias e nunca reclamar de uma decisão
do juiz.Não vale a pena tomar mais
um amarelo quando a reta final está
tão próxima. Vamos ter cautela, não
custa nada evitar.

Sem qualquer problema de or-
dem médica — todos os titulares

V estão bem fisicamente — o técnico
do Bangu disse que deve fazer uma
única alteração no time que ganhou
do Bonsucesso: volta Arturzinho ao
meio-campo. Quem sai, Moisés faz
um pouco de mistério, mas afirma

aue 
tudo será esclarecido no coletivo

e amanhã.
Arturzinho é titular absoluto,

não jogou contra o Bonsucesso por

estar cumprindo uma suspensão au-
tomática. Antes de anunciar que vai
sair quero conversar com o jpgador.

Outro alerta que o técnico faz
questão de colocar para os seus joga-
dores nesta semana é que apesar da
boa campanha nada está garantido.
E ele diz por quê.

— O Bangu não tem vocação
para América. E não fica bem correr
tanto e perder na final para o Bota-
fogo que anda levando surra de todo
mundo. Vamos encarar este jogo
como se fosse uma decisão e então
tudo vai dar certo.

O Bangu começa os seus prepa-
rativos hoje, em regime de tempo
integral. Pela manhã haverá um trei-
no físico e, na parte da tarde, os
jogadores voltarão a campo para
ensaiar algumas jogadas. É possível
que Moisés também dirija um ligeiro
coletivo, aproveitando alguns joga-
dores que não atuaram contra o
Bonsucesso. Marinho, com dores na
perna, é o único que deve ser poupa-
do do treino físico.

João Saldanha
Ninguém em cana

QUANDO 
acabou o jogo do

Flamengo e Volta Redonda
eu já estava com a matéria pron-
ta. Meu plano foi o de ir fazendo
aos poucos e, no final, entregar
ao Antônio Maria, que voltaria
primeiro ao Rio. Eu ainda tinha
de ficar para as coisas da Rádio
JORNAL DO BRASIL. Parente-
sis: A rádio está com um som
espetacular. No Túnel Rebouças,
carrasco de todos os rádios de
automóvel, quem vai da Lagoa
para lá, na mão esquerda, escuta
a JB perfeita, menos em 50 me-
tros, onde o rádio só ronca. Mas
no túnel menor e no resto do
grandão é barbada. A antena tem
de estar razoavelmente alta. Está
feito o anúncio. Fecho o parente-
sis e volto ao Antônio Maria. Ele
e a turma de repórteres estavam
pra lá e pra cá. Uns iam para o
distrito, outros para o vestiário
ouvir o Flamengo dizer: "Graças
a Deus vencemos". Deus agora se
chama Cabelada.

Pois ele foi em cana porque
agrediu um cara que lhe agredira.
Minha crônica se baseava no pê-
nalti, mas não no esbulho crimi-
noso. Eu conto. Foi assim: a
matéria estava faltando só os fi-
nalmente quando um senhor,

' meio magrela, e deve ser dito que
era um senhor jovem, se lamenta-
va como se fosse a turma dos
muros de Jerusalém. Não estava
me vendo e cheguei a pensar que
alguma desgraça tinha aconteci-
do. Algo particular. Aí, ele se
dirigiu a um colega e fiquei saben-
do que era o presidente do Volta
Redonda. O que eu conhecia era
outro, Flamengo doente, mas não
é mais. O magrão chorava de
raiva. Exclamava: "Não adianta,
lutamos, fiz lista, vendi rifa no
comércio, apanhei até nota de
cinco e fui pagando, pagando.
Acho que é o único clube do
Brasil que nada deve ao INPS" —
eu acrescento. Único clube não,

única entidade, incluindo estes
três bancos que nos deram mais
uma bicicleta. Não, nada tenho
neles. Vou entrar como qualquer
brasileiro: o governo paga. E a
vida fica mais cara.

Mas o homem chorava de ver-
dade. Me viu e perguntou: 

"O

que posso fazer? O senhor viu o
pênalti?" Vi, sim. E o Cabelada
também. Ele estava a uns três
metros do lance. Aquilo não deve
ser considerado erro.' Mas res-
pondi ao presidente: "Pois na
próxima eleição eleja de novo o
Caixa D'água. Ele é quem está
empurrando estes árbitros em ei-
ma de vocês". O homem berrou
mais ainda: "Pois é. No jogo do
Americano também fomos garfa-
dos. E ele estava lá." Assalto foi
o que aconteceu em Volta Re-
donda.

E depois me contaram o caso
do Bangu e Bonsuça. Tentei ver
na TV, mas não deu. O Bonsuça
também entrou. O de Volta Re-
donda foi escandaloso. Este se-
nhor não merece confiança. E
ainda veio o Relações Públicas do
Flamengo e nem sabendo do pa-
po, que nesta altura já era sobre
onde iríamos comer, ,e foi logo
dizendo: "Ele tropeçou, o Rubão
tropeçou! Podem ver no VT logo
mais." Eu disse: Quem tropeçou
Cara Pálida? O dono do restau-
rante?

Resumo: Botafogo e Flamen-
go, seis mil pessoas. Vasco e
América, quatro mil. Volta e Fia-
mengo, decisivo para os dois, um
para ficar e outro para tentar ser
finalista, nove mil. Inter e Juven-
tus, noventa mil. Voltou o Antô-
nio Maria e espalhou para a tur-
ma: "Ninguém foi em cana". Per-
guntei: "Nem o juiz?"

Não Pedro Bó. Nem o juiz,
nem o Caixa D'Água e nem a
turma dos 3 bancos. Ah! meio
distraído, quase entreguei esta
matéria na Editoria de Polícia.
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Para Zico, por enquanto o contato com a bola é apenas pose para a televisão

Zico., ainda o desabafo
"Ele foi um covarde. Me atacou pelas

costas e numa fase em que não posso me
defender, pois estou convalescendo de
uma operação e não tenho como provar no
campo que não estou bichado. Mas não
tem nada. Todos os covardes que eu
conheço estão mortos".

Ainda revoltado com as declarações
do ex-presidente Dunshee de Abranches
sobre as suas condições físicas, Zico desa-
bafou, ontem, na Gávea. Chamou o diri-
gente de mentiroso e disse ter provas de
que também não é verdadeira a história de
que o Flamengo o teria livrado de perder
10 mil dólares no cassino do Hotel Ita-
Enramada, na véspera do jogo com o
Cerro Porteno, em Santiago:

— Tenho testemunhas de que tudo
que o senhor Dunshee de Abranches falou
é mentira. Em primeiro lugar, fui ao
cassino depois e não antes do jogo. E o
meu prejuízo era de 100 dólares e não de
10 mil como ele falou. Recuperei meu
dinheiro honestamente sem precisar da

interferência da diretoria do Flamengo.
Além do mais, nunca precisei do dinheiro
do clube para resolver meus problemas
particulares.

Zico argumenta que nunca foi viciado
em jogo e que, da forma em que Dunshee
de Abranches relatou, deu a impressão de
que ele vive em cassinos durante as via-
gens: Jogo para me distrair e não para
fazer fortuna ou perder grandes quantias.
Trabalho honestamente e não vou sair
distribuindo meu dinheiro para os donos
dos cassinos.

Lembrando os momentos que antece-
deram o jogo com o Cobreloa, no qual o
ex-presidente disse se combinou de véspe-
ra, que Anselmo daria um soco no zaguei-
ro Mário Soto, Zico observa:

Dunshee também mentiu a esse
respeito. Paulo César Carpegiani — técni-
co do time — não é homem de pedir que
seus jogadores revidem qualquer violên-
cia. Nós nos reunimos, na véspera, e ele

pediu que não nos preocupássemos em
bater, mas sim em fazer gols. O soco foi
decidido durante o jogo e nos pegou de
surpresa.

Sobre a declaração de Dunshee de que
ele não jogará a Copa do Mundo, pois já
não tem mais condições físicas, Zico pre-
tende provar que o ex-presidente do Fia-
mengo "bebeu demais quando deu essa
declaração". O atacante lembra, com hu-
mildade, que não precisa estar 100% para
contribuir com a Seleção. "Basta que eu
dê a minha dose de sacrifício", acres-
centou.

Frisando que não permitirá que nin-
guém denigra a imagem do grupo do
Flamengo que foi campeão da Taça Liber-
tadores da América, em Zico se colocou à
disposição de qualquer um para contar a
verdadeira história dá campanha do time.
Mas lembrou que só não aceita convites
para sentar-se à mesa em que haja bebi-
das, pois não quer "cometer as mesmas
besteiras de Dunshee de Abranches".

Nestas classes
a Cidade tem
tocado mais alto.

0 sucesso da Rádio Cidade tem da
ouvir entre as classes AB das cidades (

São Paulo, Belo Horizonte, Porto A
Recife, Salvador e Goiâr

E isso não é surpresa para ninguém
Afinal, a Cidade foi a pioneira no

gênero no país e continua até hoje
inovando e colocando no ar À

muita criatividade e bom gosto. Jm
Agora, fique de ouvidos bem /m\
abertos para os números da j«§l*Í

pesquisa. Eles mostram ^#%*Jf,
que as Classes AB de ~ "

7 capitais brasileiras
têm uma coisa em

comum: estão
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Penetração nas Classes A-AB (média de todos os dias do mês - 6 às 24 horas).

Rio de Janeiro São Paulo Recife Salvador

Emissora AB

CIDADE 20»» 24 .

W 12»»

l)r. 20''-

Belo Horizonte

Emissora AB

CIDADE 32°» 30»»

i3r. nn

II». lòr<

Emissora AB

CIDADE Vi 30».

2IFo 13».

)7o-0 12 .

Goiânia
Emissora AB

CIDADE !'»« 31»»

33»» 30»»

B 25!í 22»»

Emissora AB

CIDADE 37»» 38»»

23»» 16»»

21». 17.

Porto Alegre
Emissora AB

CIDADE 14»» 24».

35»- 23»t

23».

Emissora AB

CIDADE 33»» 27»»

17»'» 27»»

13»» IS»»

RÁDIO CIDADE FM

Fonte: IBOPE - Pesquisa Retrospectiva de Rádio FM - Setembro/85.

No Flu, todo
mundo joga.
Até Romerito

O Fluminense terá o time comi
pleto no jogo de sábado com o
América. Todos pretendem terminar
o returno com um bom resultado e
torcer pela conquista do ponto extra
para a decisão do título. Romerito
melhorou muito da contusão na per-
na e deve ser escalado.

O time treina hoje e amanhã
horário integral, na Granja Comari,
em Teresópolis. Quinta-feira, coleti-
vo-apronto. Na sexta, depois do ai-
moço, a delegação volta ao Rio. A^
concentração começa à noite.

Romerito, por orientação do mé-
dico Arnaldo Santiago, deve conti-
nuar em tratamento ainda hoje, para
voltar aos treinos amanhã. Além
dele, Leomir e Tato apresentavam
ontem contusões leves, que não os
impedirão de treinar. Assis, em re-
cuperação de cirurgia, só retorna no
ano que vem. -

O adversário
Os jogadores do Fluminense têm

uma certeza: o Bangu deve ser mes-
mo o outro finalista do Campeonato.
Delei e Renê chegaram até a alertar
a diretoria do clube para as "tramas
de bastidores", com o objetivo dè
ajudar o Bangu. u

Tudo tem favorecido o Ban-.'
gu ultimamente. O gol do Marinho,
contra o Bonsucesso, então, foi um-
impedimento incontestável. Depois
de perder a chance, de ser campeão-
brasileiro, em pleno Maracanã, o'
Bangu não vai deixar passar outra,
decisão. Além disso, ninguém quer;
que o Fluminense seja tricampeão,.
estão todos contra nós — desabafou
Renê. »S

Í3Para o meia, agora titular abso-
luto, o Bangu tem menos jogadores
de talento do que o Flamengo, mas
conta com um conjunto mais apura-
do e dificilmente deixará de derrotar
o Botafogo. Renê admite que àf\
Bangu está "atravessado na gargan-,
ta" — foi o único- time a vencer o
Fluminense neste campeonato. Ele.
observou também que dois times
têm táticas semelhantes de jogo,
mais à base dos contra-ataques, mas
com uma diferença fundamental: o
Bangu tem mais dificuldades para
reagir, quando sofre um gol.

Mais tranqüilo, o técnico Nelsi-
nho garante que a preparação do
Fluminense independe do adversário
da decisão. Ele nem acha decisiva a
conquista do ponto extra, embora i
reconheça que é uma vantagem que
não pode ser desprezada. Não consi-
dera também que sua equipe esteja
em vantagem, por estar garantida na
final, enquanto Flamengo e Bangu
ainda lutam pelo direito de classifi-
cação.

Vinte jogadores começam os
treinos da semana em Teresópolis:
Paulo Vítor, Ricardo Lopes, Ricar-
do Cruz, Aldo, Betinho, Viça, Mau-
rão, Ricardo, Branco, Renato, Leo-
mir, Rogério, Renê, Jandir, Delei,
Romerito, Washington, Flavio Re-
nato, Tato e Paulinho. Dois titulares
estão com dois cartões amarelos:
Aldo e Renê. ¦_ *

No Botafogo, \
quase um time
vai à Justiça

Se o Botafogo não depositar Cr$
150 milhões na tesouraria da Federa-
ção até segunda-feira, terá de dar
passe livre aos jogadores Ademir,
Josimar, Leiz, Ica, Antônio Carlos,.
Renato, Osvaldo e Brasília, que on- j
tem deram entrada na Justiça do
Trabalho com uma ação exigindo o •
salário atrasado do mês de outubro ,e
luvas de agosto, setembro e outubro.
A notificação trabalhista dá ao clube
cinco dias para satisfazer as exigên-
cias dos jogadores.

Na reunião de ontem à tarde da
Diretoria do clube, porém, o assunto
mais comentado foi o leilão que o
Botafogo pretende fazer com os seus
jogadores ao término do Campeona-
to. O Vice-Presidente de futebol,
Luís Antônio Catapan, explicou que
haverá um critério de seleção para
que seja feito cada negócio: — Heli-
nho poderá ser trocado por um joga-
dor da categoria de Geovani, por
exemplo. Nunca ficaremos em situa-
ção de inferioridade. Não vai haver
liquidação de verão no Botafogo.

Já o técnico Carbone, preocupa-
do em armar um time para enfrentar
o Bangu no domingo, disse que vai
fazer algumas experiências no amis-
toso de amanhã à noite, em Nova
Venêcia, Espírito Santo. A principal
é no ataque, onde Petróleo dará sua
vaga para Lepe, jogador de 21 anos

que vem agradando nos treinos.
O zagueiro Marinho, com uma

tendinite, não vai viajar mas o medi-
co Joaquim da Mata garante que ele
atuará contra o Bangu.

Carbone, que leu e ouviu algu-
mas declarações irônicas do técnico,
Moisés, do Bangu, deu ontem a sua
resposta:

— Se o Moisés não sabe, poleirò;
de pato é no chão. Quem está nas
nuvens é o Bangu.
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II FEST ¦ Pouco público compareceu
às primeiras sessões da Mostra
Paralela do FestRio, aberta on-
tem nos cinemas da cidade. A
céu aberto, sobre a agonia e
morte de Tancredo Neves, do-
cumentário de João Batista de
Andrade, será exibido hoje na
Mostra Competitiva, ao lado

do inglês O diário de uma tar-
taruga, de John Irvin. Frida,
natureza viva, mexicano, será
hors-concours. O diretor Mi-
chelangelo Antonioni talvez
chegue na quarta-feira. Até
agora, Brás Cubas, de Bressa-
ne, está entre os preferidos.
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"Actas de Chile", um filme clandestino

De como Littin enganou Pinochet
^mm* Foto de Marco Antônio Cavalcanti

Mara Caballero

A 

policia e o serviço de repressão política
chilenos sofreram em maio e junho deste
ano uma das maiores derrotas morais de
sua história. Miguel Littin, diretor de
Actas de Marusia, exilado desde o golpe
militar que derrubou Allende, voltou

clandestino ao seu pais e durante dois meses e meio fez
um filme sobre as conseqüências desses 12 anos de
ditadura no povo chileno. Viajou o Chile de norte a sul,
trabalhou com cinco equipes, e o lance mais ousado foi
uma entrevista com nada menos do que Pinochet, no
Palácio de La Moneda.

Nesta, Littin não estava presente, mas entrevistou
generais, e fez outra com a Frente Armada Manuel
Rodríguez. o grupo mais perseguido no Chile atualmen-
te. Sem chegar a usar como disfarces perucas ou óculos,
Littin, 42 anos e membro do júri do n FestRio, conta que
sofreu uma transformação interna. Para voltar ao Chile
e fazer esse filme, assumiu a identidade e a personalida-
de de um executivo de publicidade, Alejandro. Mudou os
gestos, a atitude, o jeito de falar e o fez sem dúvida com
sucesso: um dia encontrou-se com sua mãe na rua, esta
deu-lhe um relance com os olhos, mas não o reconheceu.

O trabalho de preparação que contou com o apoio dos
vários organismos de resistência política chilena (os
recursos financeiros foram do próprio Littin), durou seis
meses, um dos quais o cineasta trancou-se num aparta-
mento sem nenhum contato para formar o novo perso-
nagem assumido, numa prova de disciplina, testando
sua força de vontade e capacidade de suportar a solidão.

A história de como foi feito o filme não é mais
impressionante talvez do que o próprio filme? Miguel
Littin ri: "Este é o problema". Náo foi à toa, portanto,
que o cineasta passou todo o mês de agosto dando um
longuissimo depoimento gravado ao escritor Gabriel

O seu corpo não é
mais aquele?

É claro. Você não faz nada para resolver os
problemas. Venha fazer o tratamento certo,

no lugar certo.
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Venha logo. Você vai sentir a diferença nos
primeiros dias. Telefone ainda hoje para o
Esthetic Center e marque uma entrevista

sem compromisso. Com a TAT - Técnica de
Aceleração Térmica, um processo suíço
baseado na indução de ondas frias nos

tecidos, você elimina as gorduras e perde
todos os centímetros excessivos em 1 mês

com uma hora por semana.
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A história de como foi feito o fume não é mais
impressionante do que o próprio filme?
Miguel Littin ri: "Este é o problema"

BIBLOS Hoje, "noite d* \u*' com Mar-
cos Spilman apresentando a grande
orquestra

RIO JAZZ
ORCHESTRA

Av. Epitácio Pessoa, 1484, Lagoa, pró-
ximo à esquina de loana Angélica.
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284-9299

Pça Saens Pena
45 - sala 908

MÉIER
593-9399

R. Dias da Ctuz.
215-Coni. 409

MADUREIRA
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Garcia Marquez, seu amigo, que pretende transformá-lo
num livro: "Não sei ainda se será um romance". Mas
depois de transcrevê-lo, Marquez contou que o material
é apaixonante.

O filme está sendo montado com a colaboração da TV
Espanhola e Littin acredita que esteja pronto em feve-
relro. O título provavelmente será Actas de Chile, uma
referência a Actas de Marusia que conta a história de
uma rebelião mineira no Chile, em 1907. A demora para
iniciar a montagem deveu-se às rigorosas medidas de
segurança tomadas pofLittin. As seqüências, na medida
que eram feitas, saíam do país, os filmes eram revelados
em diferentes laboratórios. No caso da entrevista com a
Frente Armada, a equipe e o filme saíram horas depois e
o pessoal técnico não sabia que estava trabalhando com
o cineasta exilado. Resguardavam-se sob a capa de fazer
filmes ecológicos, ou inocentes documentários para te-
vês estrangeiras, com documentação verdadeira ou
falsa.

A equipe recebia a recomendação de estar em determi-
nado local e hora e subitamente chegava Littin que dava
as ordens, sem falar mais nada. Nos locais mais pobres,
ia como técnico, pois Alejandro poderia causar espanto:
"na verdade, não era um personagem, mas outra pessoa
mesmo" — um executivo com dinheiro para justificar a
facilidade em pegar aviões ou helicópteros.

O mais duro para Littin foram as noites, quando,
carregado da emoção de ter visto de longe familiares e
conhecidos ("era como se eles não me vissem"), ou
passado por lugares que habitualmente freqüentava,
ficava sozinho.Aí era Miguel Littin ouvindo o silêncio
das ruas desertas devido ao toque de recolher, sofrendo
na pele do executivo Alejandro: "se fosse preso, ninguém
saberia, porque Miguel Littin não estava no Chile".

No final desse periodo, com a suspensão parcial do
estado de sítio, Littin deu uma entrevista a uma revista,
sem fotos, mas com a gravação de um vídeo, contando
sua presença e seu trabalho ali naquele momento. O
governo desmentiu e o cineasta enviou uma carta ao
presidente da Corte Suprema de Justiça, "um homem de
prestígio com vocação democrática", fazendo declara-
ções políticas e afirmando que se recebesse garantias de
ser julgado por seus supostos delitos, por um tribunal
civil, se apresentaria. A carta era pública, mas náo veio

i resposta e a reação do governo foi uma pressão violenta
para a magistratura não aceitar a proposta. Caso contra-
rio, Littin estaria abrindo um precedente para mais de 3
mil pessoas que vivem clandestinamente no pais.

O cerco foi-se fechando e Littin, então apenas com um
colaborador, resolveu sair. A nota cômica foi que os dois,
num carro alugado, estavam perdidos e perguntaram a
um carro da polícia, que foi à sua frente mostrando o
caminho.

Outro episódio foi o contato com a direçáo da Frente
Armada. Ele e sua equipe foram recolhidos em diferen-
tes pontos da cidade até se encontrarem num carro. O
motorista, uma figura muito segura, pediu que dormis-
se: "isto, às oito da manhã". Como era dia, náo podiam
ser encapuzados. Rodaram por mais de uma hora, ao
som de boleros e tangos transmitidos pelo rádio do
carro. Um membro da equipe, para aliviar a tensáo,
cantava e o motorista dizia: "assim, meus filhos, cantem,
cantem". E Littin e seus amigos, olhos fechados naquela
manhã chilena, cantavam: "Te quiero, sabrás que té
quiero...".

Foi uma experiência da qual nào se sai "sem uma
ferida", diz Littin, que conta nâo ter sido fácil abandonar
a pele de Alejandro e retomar seu mundo. No aeroporto,
ao caminhar para o avião, sentia que abandonava sua
terra, sua referência, sua história e ia de novo para o
exílio. Era um vulcão por dentro, mas por fora, nada
transparecia, caminhando a passos lentos.

De todo esse período, a maior emoção sem dúvida foi
durante as filmagens que fez em Islã Negra, na casa do
poeta Pablo Neruda. Fechada e abandonada. Era uma
situação de perigo para ele e o câmera: caso a polícia
aparecesse, nada justificaria aquelas filmagens. Em vol-
ta da casa, na cerca de madeira, inscrições que somavam
palavras de amor e política. "Ana y Juan se aman y
aman la libertad", "los anarquistas te aman, Neruda",
"Maria y Pedro se aman y Neruda y Allende vivea"

— Tudo tremia. Sentia-se isso, mas não era só emo-
ção. A casa está numa zona de terremotos e sentiram-se
alguns movimentos sísmicos. Quase não nos falávamos,
eu e o câmera, olhávamos para aquela homenagem
maior ao poeta: sua poesia reescrita pelas mãos dos
apaixonados em volta de sua casa. A realidade que
estávamos sentindo era o coração de Neruda batendo aí.
Poesia viva. Mexendo a água e a terra.

Mais Festival na pág. 8
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Mandrake do Piauí
Quem tem se mostrado ultimamente

um grande às da prestidigitaçâo é o
Governador do Piauí, Hugo Napoleão.

Ainda outro dia, ele tentava provar
por A + B ao Presidente José Sarney
que embora seu candidato tivesse per-
dido a prefeitura de Teresina ainda
assim ele, Napoleão, tinha ganho a
eleição.

E diante de um Sarney cada vez
mais perplexo, o Governador piauien-

É CONTRA
A Frente Municipalista vai rejeitar

no Congresso o pacote fiscal que
transformaria o imposto de renda so-
bre operações financeiras no IOF.

É que os municípios participam da
receita do imposto de renda e nada
recebem do IOF.

Para os municipalistas, o Governo
está esvaziando a mini-reforma tribu-
tária — tira com uma máo o que dá
com a outra.

Monumento
Ao negar, dias atrás, que a modelo

Mareia Dornelles, fotografada pela
revista Playboy, fosse sua parenta,
como havia sido noticiado, o ex-
Ministro Francisco Dornelles disse,
com bom humor, devidamente regis-
trado por esta coluna, que todas as
suas primas eram feias.* * *

Ontem, aterrissou na mesa desta
coluna uma carta com mais de 20
assinaturas protestando contra a
frase de Dornelles e sugerindo que
ele prestasse mais atenção em sua
prima — esta, de verdade — Syla
Cairoli Dornelles.

Segundo a carta, Syla não é ape-
nas boa em processamento de da-
dos, ocupando um cargo numa firma
de computação, mas possui vários
outros atributos que o ex-Ministro
certamente desconhece.* * *

A " bela Syla ainda acaba no
Playboy.

De cabeça
Desembarcou ontem cm São Paulo

o professor Heitor Ferreira.
Foi chegando já de mangas arrega-

çadas para mergulhar de cabeça na
campanha do Deputado Paulo Maluf
ao Governo de São Paulo.

se explicou que nas eleições de 82. que
o levaram ao palácio, as urnas lhe
deram em Teresina apenas 30 mil vo-
tos e agora seu candidato derrotado
tinha recebido 61 mil votos, mais do
dobro, o que significava uma vitória.
• E ainda encontrou fôlego para arre-
matar sua tese com a seguinte pérola:
_ Presidente, nós, Governadores do
PFL, somos antes de tudo uns fortes.

Maluquice
Se o Sr Luis Viana Filho for nomea-

do Ministro das Relações Exteriores e,
já em sua gestão, o Brasil reatar rela-
ções diplomáticas com Cuba, os cuba-
nos vão achar que o Governo brasilei-
ro ficou maluco.

Afinal, Viana chefiava o Gabinete
Civil precisamente do Governo (Cas-
tello Branco) que rompeu relações
com Havana.

É até possível que o primeiro Embai-
xador cubano a vir para o Brasil se
recuse a entregar ao Chanceler as
credenciais com medo que ele as
rasgue.

Que diferença!
Na semana passada, o Secretário de

Turismo de Minas, Leopoldo Dessone,
comemorava com foguetes efanfarras
a liberação para seus projetos pela
Embratur de uma verba de Cr$ 80
bilhões. * * *

É mais de 10 vezes mais do que os
Cr$ 7,5 bilhões que o Governo do Rio
vem pedindo há semanas à Embratur.

Inutilmente.

PRIMEIRA
VÍTIMA

O FestRio sofreu no domingo a sua
primeira baixa com o assalto de que
foi vitima a atriz Bernadette Laffond.

Um passeio à tarde com as filhas no
bondinho de Santa Teresa custou-lhe
o relógio de pulso, de ouro, arrancado
com violência por um pivete.

Nem por isso a atriz se abalou e
momentos depois, de volta ao Festi-
vai, mostrou um grande fair-play ad-
mitindo que já estava prevenida para
os perigos do bondinho e que quem sai
na chuva é mesmo para se molhar.

Zózimo
Rubens Monteiro
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Maria Alice Celidônio e
Robert Bergé no

elegante jantar black-tie
oferecido domingo no
Morro da Urca pela

cadeia de hotéis
Méridien

PAI DO
NOIVO

O ex-Ministro João
Paulo dos Reis Velloso
encarnou na noite de
sábado a figura do pai
do noivo.

Ele e Gelza Armond
da Trindade Velloso
casaram com uma bo-
nita cerimônia no Mos-
teiro de Sâo Bento seu
filho Joáo Paulo com a
bonita Gloria da Costa
Cavaleiro, seguindo-se
um movimentado jan-
tar na Casa da Suiça
com a presença, entre
muitos outros, do Depu-
tado e Sra Pratini de
Morais, Evinha e Baby
Monteiro de Carvalho,
Rachel e Michel Stivel-
mann, Betsy e Olavinho
Monteiro de Carvalho,
o presidente da CBF,
Giulite Coutinho, para
citar apenas alguns.

O ex-Presidente Fi-
gueiredo recebeu nota 10
no check-up que fez se-
mana passada no Insti-
tuto do Coração, em São
Paulo. Comemorou o fa-
to . almoçando sábado
com D Dulce, os filhos
Johnny e Paulo e os
netos.

O Ministro do STF
Sydney Sanchez rece-
bendo da OAB a Meda-
lha de Ouro Pontes de
Miranda pelo seu livro
Denunciaçáo da Lide no
Direito Processual Civil
Brasileiro.

Os Goonies, de Steve
Spielberg, será exibido
hoje às 21h no Méridien
em sessão privée promo-
vida pelo Centro Educa-
cional da Lagoa.

Lina e Alcio da Costa e
Silva convidando para a
festa de comemoração
de seus 35 anos de casa-
mento, dia 21 de de-
zembro.

Roda-Viva
Al Abitbol assumindo

a condição de avô. Nas-
ceu ontem Manuela, filha
de Vivianne e Mario Mi-
randa.

Estréia hoje no Jirau o
conjunto Terra Mo-
lhada.

Bebei Teixeira de Mel-
Io e Mônica Alves abrem
esta semana no Park-
shopping, de Brasília,
uma butique da griffe de
Mareia Pinheiro.

Os casais Newton de
Barros Bello Filho e
Adoniram Araújo estão
convidando para o casa-
mento de seus filhos
Christiana e Ricardo,
dia 18 de dezembro, na
Igreja de N. Sa. de Bon-
sucesso.

Um dos grandes acon-
tecimentos da semana é
a abertura hoje no Copa-
cabana Palace da Sema-
na de Israel, em solcnida-
de que será presidida pe-
Io Cônsul daquele pais e
Sra Eliahu Tabori.

Maria Cecília Gouvèa
convidando para o lan-
çamento amanhã na Xa-
nam de seu livro de poe-
sias Carrego a Vida So-
zinha.

O empresário e Sra An-
tonio Carlos Coelho fes-
tejando o nascimento de
sua filha Gabriela.

Claudia Fialho exibin-
do orgulhosa o prêmio
Inovação em Relações
Públicas.

Papai Noel
Para a Varig, Papai

Noel chegará sob a for-
ma dos dois 747-300 que
a empresa tem para re-
ceber da Boeing.

Os dois aviões ater-
rissam no Brasil — já
com as cores da compa-
nhia brasileira agora —
em meados de de-
zembro.

Agitação
Em grande agitação eleitoral, embalada pela vitória

do pai e admitindo-se candidata a deputada federal nas
eleições de 86, D Tutu Quadros, filha do Prefeito eleito
de São Paulo, assinou ontem de manhã sua filiação no
Partido da Frente Liberal.

E já hoje tem uma audiência marcada em Brasília ao
meio-dia com o Ministro Aureliano Chaves.

Tutu vai pra cabeça.

Duas etapas
Círculos do mercado

financeiro diretamente
interessados no proces-
so de licitação das
agências dos três ban-
cos recém-liquidados
pelo Banco Central
acham que a operação
será desdobrada em
duas etapas.

Primeiramente, serão
apreciadas as propôs-
tas de bancos comer-
ciais que tèm condições

de abrir as agências, já
no próximo dia 2 de de-
zembro, integradas em
suas respectivas redes.
• Em seguida, as agèn-
cias eventualmente re-
manescentes seriam ob-
jeto de uma nova licita-
ção por parte de insti-
tuições não bancárias
que desejam se conver-
ter em bancos de invés-
timento.

NOME NOVO
Desfeito amigavelmente o casamento entre o Rio Pala-

ce e Jean Castel, o club prive que leva o seu nome
ganhará agora novas letras na fachada.

Passará a se chamar Palace Club a partir do dia 20 de
dezembro, quando termina o contrato de Castel com o
hotel.

Noite americana
Lúcia e Harry Stone,

ao lado o Sr Álvaro
Diago, foram protago-
nistas mais uma vez de
um movimentado acon-
tecimento social, este
envolvendo a realiza-
ção do FestRio, justa-
mente na noite de exi-
bicão do concorrente
americano, Plenty, com
a atriz Meryl Streep.

O décor foram os sa-
lões do Hotel Inter-

Continental, que reu-
niu um grande grupo
da sociedade carioca
além de muitos artis-
tas, brindados com
champagne da Califor-
nia, um grande buffet,
além da exibição em te-
lões dos trailers de futu-
ros lançamentos do ci-
nema americano.
• Com direito à música
de violinos.

Em dificuldades
Pela dificuldade que vem enfrentando para costurar a

política em seu Estado, o Governador Roberto Maga-
lhães já está começando a admitir seriamente a hipóte-
se de exercer o Governo de Pernambuco até o último dia
de seu mandato.

Abriria máo, assim, de se candidatar a qualquer coisa
que fosse.

Zózimo Barrozo do Amaral

COMPRO JÓIAS
DAS 14 ÀS 19 HORAS

RUEJADIS
Antigüidades r v

¦j 267-4346]
JÓIAS ANTIGAS. BRILHANTES, SA- §

ò FIRAS, RUBIS, ESMERALDAS, RELÓGIOS E PEÇAS DE PLATINA, MOVEIS St
jj EUROPEUS E OBJETOS DE ARTE i|

Av. Atlântica 4240, Li. ?35 — 3° Piso <k
SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO (Posto 6) ij

/

Idealizou um pacote
de natal especialmente

i «A" para você: na compra de
>S 2 roupas e 6 camisas, grátis

2 gravatas. Agora é só conferir.
Tudo sob medida! |

Largo de Sâo Francisco, 26 - Gr. 610
Tels.: 231-0084* 224-1311
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BejiiHtJo CHICO RECAREY

Apresenta

|BME3lf
| Av. Erasmo Braga

CHURRASCARIA
AR CONDICIONADO CENTRAL

0 Recanto dos Parlamentares,
Magistrados e Advogados

ONDE O CHURRASCO É UM "EX-TOURO".

i, 64 — Frente ao Fórum e próximo à Câmara dos Deputados

ESPERTE
2' feira no Caderno de Esportes.

De 3' a domingo no Primeiro Caderno.

TERRA MOLHADA
Hoje 22 h no

Jirau
R. Siqueira Campos, 12-A. 255-5864

Discoteque com Mr. Robert

Arquiteto
Faz Troca-
TrocaCom
formiplac
eforhipisq

Todus as cores
c padrões"; cm 3 vezes

sem quebra-quebra.
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Noite Única de Grande Leilão
na Galeria de Arte Ipanema.

Ifjl ara nosso último leilão de 85, em
W^ noite única, reunimos uma preciosaML coleção em quadros, porcelanas,
mobiliário, prataria, imagens, tapeies
antigos e muitas outras peças raras.

Destacam-se quadros de Pancetti,
Xivouliès de Pierrefort, Reynaldo Fonseca,
Marcier, Manabu Mabe, João Câmara, Di
Cavulcanti, Dacosta. Mobiliário do século
M III: cômoda D. José, mesa de encostar
D. João V, sala de visitas D. José, todas
as peças em jacarandá. Ainda do século

mmm^rte fome

XIIII, uma X. S. da Conceição em
terracota com 12 anjos e outra ;V. Senhora
com /.? anjos. Em porcelana, destacam-se
sopeira, pratos e par de travessas Cia. das
índias do século XIIII, semço para jantar
Umoges, aparelho de jantar português
l ista Alegre e várias outras peças em
porcelana chinesa, francesa e portuguesa.
Prataria inglesa, portuguesa, francesa
e brasileira destacando-se baixela em prata
portuguesa Águia, faqueiro art-iwuveau
em prata inglesa com 112 peças, sopeira em
prata Sheffield inglesa, serviço para chá
e café em prata Sheffield Vitoriana. Cristais
europeus e finíssimos tapetes orientais
antigos.

São perca nossa Grande Xoite inica
hoje, 26 de Xovembro.
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FESTA^
23hs — 4.'. 5: e Domingo 40 000
23 30hs — 6' Sábado e véspera de

Feriados 60 000

I de Sa 17 Lapa - Tels 2i,20966 252J428

CURTA
TEMPORADA

PatrocínioflShell

A

Quatro vezes

BEGKETT
Tradução: Mülôr Fernandes.

Com
Sérgio Britto Rubens Corrêa Ítalo Rossi.

Direção: Gerald Tlwmas. ^ ^

Cenários e figurinos: Daniela Tlwmas.

IÜTeatrodos4 LA MAMA (Nova York)
Shopping da Gávea ¦ segunda e lerça-jeiras: 21:30 horas. Reservas.' 274-9895.

CONVITE

INVESTIMENTOTEMQUE
DAR PRAZER E LUCRO

Daqui a alguns dias você verá
que eu tenho razão.

fà(WWCOyfal<AaMdL

DÊ A SUA PAREDE
UM PAPEL

EMOCIONANTE.
Ã Acab tem todos os papéis de parede para

entrar em cena na sua casa e fazer o maior sucesso.
E o acabamento da Acab agrada aos críticos

mais exigentes.
Chame a Acab. E o começo do show.'.

Revestimentos
e Decorações

Rio Design Cenier • Au Alaulfo de Paiva
270-loja 301 BC • Tel 2591144
R do Resende. 96-B • Tel.: 221-2829
Ambos com estacionamento

A Associação Brasileira de Mulheres Evan-
gélicas — ASBRAME — tem o prazer de
convidar V. S" e Ilustríssima Família para a sessão
solene de sua instalação, que se dará no dia 27 de
novembro de 1985, às 20 horas, no auditório do
Ministério da Educação, na Rua da Imprensa, 16
- Rio de Janeiro-RJ.

Agradecemos a presença de representante, no caso de
impossibilidade de comparecimento.

RESTAURANTE DO MUSEU
DE ARTE MODERNA

Faça suas FESTAS de FIM DE ANO
Serviços especiais para recepções, banquetes, cocktails. Buffet
de padrão internacional, com capacidade de atendimento até
1000 pessoas. RESERVA:
Informações: Tels. 220-0437 — 210-2188, r. 14.

**r* m « _._ „_£v . ARRAIOLOS DIAMANTINA
| /\ft I tQ .CASA CAIADA

a malt compttrta col»ção • MARIA CLÁUDIA-tPnr
Rua Visconde de Plra|a — 260 LJ. 110 Tel.: 287*1693

EMAGREÇA EM BÚZIOS!
Pousada nas Rocas

VENHA BUSCAR A SUA FORMA
DEFINITIVA E IDEAL DE BELEZA

mi^h^ m^m^ mm' ¦*?
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PRÓXIMO PROGRAMA
i 08/12 a 15/12

— Orientação Médica e Nutricional —
Tratamento Fisioterápico — Tratamento
Estético Facial — Tratamento Capilar —
Programa de Exercícios Físicos — Lazer

CONSULTORIA DO PROGRAMA
DR. EDUARDO AZEVEDO RIBEIRO

MAIORES INFORMAÇÕES PELO
TELEFONE: (021)253-0001
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CRITICAS
"Como éramos jovens"
Pesa menos
o fantasma
da guerra
A 

Segunda Guerra, definitiva-
mente, insiste em rondar o
II PestRio. Se ainda no do-

mingo enfrentava-se a sucata psico-
lógica de Meryl Streep em O Mundo
de Uma Mulher, chega a vez do
resíduo físico em Elena Shkurpelo
neste Como éramos Jovens. Durante
a Guerra, confundindo leite com
uma solução de fósforo, a jovem Yul-
ka (Elena) tomou a bebida errada e,
agora, no fim dos anos 50 — quando
tudo isto tem inicio — continua pa-
gando pelo engano. O amor de Sa-
sha (Taras Denissenko) ameniza a
intranqüilidade e ajuda a manter o

desconhecimento de que o "fim letal
poderá acontecer a qualquer mo-
mento". Este demora bastante, en-
tretanto.

E enquanto náo acontece, o dire-
tor e roteirista Mikhail Belikov vai
tentando mostrar um certo senso de
humor soviético visto pelo ângulo
dos folguedos adolescentes — foi-
guedos pelos quais demonstra ine-
gável carinho. Quando tudo inevita-
velmente terminar, no início dos
anos 60, com Iuri Gagarin subindo
ao cosmos e Yulka baixando à sepul-
tura, podemos constatar que, duas
décadas depois, o cinema soviético
está deixando de ser mais pesado do
que o ar. Nas paredes já surgem
fotos de Liz Taylor e Ava Gardner
(entre muitas), enquanto na trilha
sonora Summertime (entre tantas
outras) tem sensível utilização.
(Wilson Cunha)

"A Hora Texaco"
Indecisão na
hora de
engajar-se
DIANTE 

de A Hora Texa-
co, fica-se num dilema:
gostar, com reservas, ou

ignorá-lo, sem hesitação. Náo há
muitos motivos para se apreciar
esta estréia do diretor Eduardo
Barberena. Percebe-se, vagamen-
te, algum empenho na descrição
do background sócio-politico da
Venezuela à época em que as
multinacionais lá desembarca-
ram em busca de petróleo. Obser-
va-se, também, esparramadas ao
longo do filme, simpáticas meta-
foras sobre a invasão cultural do
pais pelos Estados Unidos. Nota-
se, finalmente, a intenção de se
fazer cinema engajado em vez de
cinema descompromissado. No
todo, pouca coisa para fazer deste
A Hora Texaco um espetáculo
defensável, artística ou ideologi-
camente.

Indecisos, como o filme e seu
diretor, os personagens transitam
pela história (extraída de uma
peça de Ibsen Martinez) tentando
assumir sua identidade ou alie-
nar-se num estilo de vida copiado

de figurinos importados (dos
EUA, é claro). Nas oscilações pro-
flsslonais e morais de um técnico
da Texaco e sua família (uma
dona-de-casa insatisfeita e seu fi-
lho, um jornalista), Barberena
constrói sua alegoria sobre a Ve-
nezuela de transição — um país
que, após décadas de atraso, pas-
sa pela "colonização" para atin-
gir sua independência (!) econô-
mica e política.

Artesanalmente discreto, A Ho-
ra Texaco padece, porém, de uma
desconcertante obscuridade na
sua trama. O diretor usa a cama-
ra com correção, mas ainda não
sabe como animar seus persona-
gens e dar ritmo, tensão, à narra-
tiva. Os tempos mortos são afliti-
vos, dando a impressão de que
nada acontece em cena. Os intér-
pretes, com raras exceções (Ru-
bens de Falco, apesar de tudo,
está satisfatório), ressentem-se de
falta de pulso da direção. E mes-
mo nas cenas eróticas — náo obs-
tante a desenvoltura das atrizes
Lucia Sanoja e Haydée Balza —
não há nenhuma emoção. Essa
frieza é, aliás, o que marca de
ponta a ponta este filme, uma
tímida tentativa da Venezuela de
brilhar no cinema, como brilha no
ranking da OPEP. (José Carlos
Monteiro)

"Tempo de Morrer"
O prazer da
história bem
narrada
aUANDO 

toca na tela, Tempo
de Morrer toca com firmeza,
e pega logo os olhos do espec-
tador. Pega pela firmeza dos

primeiros movimentos de câmera, que
acompanham um homem que sai do
presídio e toma um ônibus. Pega antes
mesmo de entrar na história (escrita
especialmente para o cinema por Ga-
briel Garcia Marquez, com diálogos de
Carlos Fuentes), pega enquanto dá vol-
tas em tomo do personagem central,
enquanto o espectador ainda nada sa-
be dele, nada além da imagem.

Nada de muito especial acontece no
começo deste filme (metade colombla-
no, metade cubano) de Jorge Ali Tria-
na. As primeiras voltas que a câmera
dá são longas, lentas e simples. Sim-
pies a ação. Um homem caminha ao
lado de um guarda pelo pátio Interno
do presídio, a câmera caminha pelas
arcadas de uma rua até encontrar o
ônibus e nele o mesmo homem que
atravessará o corredor da prisão. Sim-
pies a ação e mais simples ainda a
construção da imagem: nenhum mala-
barismo especial, nenhum virtuosismo
que tome o movimento em si mesmo
mais visível e importante do que a
ação que ele descreve.

A firmeza que pega os olhos do es-
pectador nasce da sensação de qüe,
desde o primeiro Impulso, desde a pri-
meira fração de segundo em que come-
çou a se movimentar, a câmera sabe
multo bem aonde vai chegar. O filme
sabe muito bem o seü caminho, e cami-
nha com simplicidade. Depois de anos
de prisão, condenado pela morte de tyn
homem, Juan Sayago volta à sua cicla-
de natal e lá os dois filhos do homem
que ele matou, Jullan e Pedro Moscote,
o esperam para vingar a morte do pai.

A história é apenas esta, e, embora a
narrativa acrescente alguns persofra-
gens e se desvie para situações secjin-
darias, o que importa mesmo é narrju-
de maneira simples e direta a volta de
Juan e a espera de Julian e Pedro, tim
confronto entre o medo de morrer è o
único medo pior do que este, o medo de
matar, como diz um dos personagens.
O Interesse por esse quase nada, irite-
resse que nasce logo ali nas primeiras
voltas em tomo da figura de Juan
Sayago, se mantém pela firmeza * da
câmera, pela justeza do corte, por uma
leve tensão sublinhada pela música;de
Leo Brouwer, pela simplicidade de,tu-
do. Da simplicidade vem a muito agra-
dável sensação de que o narrador sente
e sofre com os seus personagens, mas
não exatamente a mesma coisa qué os
personagens sofrem e sentem. O senti-
mento que domina de verdade Tempo
de Morrer é o de narrador, é certo

.prazer em contar histórias através de
imagens e sons em movimento. (José
Carlos Avellar)

PROGRAMAÇÃO

II FESTRIO
¦ MOSTRA COMPETITIVA
Sala Glauber Rooha do Hotel Nacional (Av.
Niemeyer. 780)
MÉXICO H0R8 CONCOURS — Frida, Natureza
Viva (Prida, Naturaliza Viva), de Paul Leduc.
Com Ofélia Medina e Juan José Gurrola. Curta:
Imagenes de un Bombardeo, da Julian Alvarez
Garcia (Espanha). Às 18h.

Através de memórias e imagens, a trajeto-
ria dramática da pintora Prida Kahlo e seus
encontros com personalidades de sua época,
como Rivera e Siqueiros.
BRASIL — Céu Aberto, documentário de Joáo
Batista de Andrade. Às 20h.

Documentários sobre a transição brasileira
para a democracia. A campanha das Diretas Já
e a eleição de Tancredo Neves. O impacto de sua
doença e a comoção popular durante a sua
agonia e morte.
INGLATERRA — Diário de uma Tartaruga
(Turtle Diary), de John Irvin. Com Glenda
Jackson, Ben Kingsley e Richard Johnson. Às
22h.

Uma escritora de livros infantis e um ven-
dedor de livraria compartilham da mesma ob-
sessão: libertar tartarugas do Zoológico. Jun-
tos. tramam um plano para devolvè-las ao mar.
¦ A COMPETIÇÃO NA CIDADE
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349). Gau-
mont-Catete (Rua do Catete. 228 — 20B-7194) e
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 408 — 254-
9578)
UNIÃO SOVIÉTICA — Como éramos Jovens
(Kak Molody My Byli). de Mikhail Belikpv.
Com Taras Denissenko, Elena Shkurpelo, Niki-
ta Sharolapova e Anatoly Lukianenko. As
16h30min., lOh, 21h30m_n., no Veneza.

A luta 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.
VENEZUELA — A Mora Texaoo (La Hora Texa-
co), de Eduardo Barberena. Com Rubens de
Falco, Orlando Urdaneta, Haydée Balsa e Lucia
Sanoja. Às I5h, I7h, I9h, 2lh, no Oaumont-
Catete.

Dramas pessoais durante a campanha pela
nucionallzação da Texaoo na Venezuela. i

HUNORIA — Que Horas Sáo Senhor Desperta-
dor? (Hany Az Ora Vekker Ur). de Peter Bacso.
Com Tamas Jordan, Ildlko Bansagl. Perenk
Kallal e Kornel Oeley. Às IBh, 17h. 19h, 21h,
no Art-TIJuca.

A resistência contra o nazismo em uma
pequena cidade da Hungria tem como persona-
gem principal um relojoeiro que sabe as horas
sem olhar para o relógio. Oraças à sua qualida-
de, elabora um plano de fuga de um campo de
concentração.
GERAÇÃO BRUNMPANEMA / MIDNIGHT MO-
VIÉS
Bruni-Ipanema(Rua Visconde de Pirajá. 371 —
B21-4690)
ESPANHA — Que Fiz Eu Para Merecer Isto
(Que Hecho Yo Para Mereoer Esto), de Pedro
Almodovar. Com Carmem Maura e Luis Hosta-
lot. Às íeti.

Uma mulher pobre, casada com um moto-
rista de táxi, tem uma vida terrível só dedicada
ao trabalho enquanto sonha em ter a vida de
Caroline de Mônaco. Versáo original, sem le-
gendas.
CO-PRODUÇÃO AMERICANA/ALEMÃ/POR-
TUGUESA — O Estado de Coisas (The State of
Things). de Wim Wendera. Com Patrick Bau-
chau, Allen Goorwitz e Paul Oetty III. Às 18h.

Penúltimo filme do cineasta de Paris, Te-
xas. Filmado em Portugal e Los Angeles e
vencedor no Festival de Veneza de 1982. O
filme fala sobre os sobreviventes do holocausto
nuclear. Versáo original, sem legendas.

HUNGRIA / R.P.A. — Coronel Redl (Redl Ezre-
des), de Istvan Szabo. Com Klaus Maria Bran-
dauer. Armin Mueller-Stahl, Gudrun Landgre-
be e Jan Niklas. Às 20h.

Filme húngaro com legendas em inglês.
Produção de 1984 que recebeu o prêmio espe-
ciai do júri em Cannes. Do mesmo diretor de
Mephisto, o filme relata o misterioso suicídio
de um alto comandante militar do Império
Austro-Húngaro, em Viena, em maio de 1930.

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA — Tá-
xt Para o Bombeiro (Taxi Zum Klo). de Frank
Rlploh. Com Frank Riploh e Bernd Broaderup.
Às 22h30m.

Produção alemá de 1980. Falado em alemáo
com legendas em inglês. Patrocinado pelo

Triângulo Rosa. Filme autobiográfico sobre o
universo gay. a partir das experiências do
próprio diretor.
¦ USA — AVANT-PHEMIERE 86
Leblon 1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048) e Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759
— 235-4895)
A BAÍA DO ÓDIO (Alamo Bay). de Louls Malle.
Com Ed Harrise Amy Madigan. Às 14h30mine
lBhSOmin, no Art-Copacabana.

Com legendas em português.
MINHA TERRA, MINHA VIDA (Country). de
Richard Pearce. Com JeBslca Lange, Sam She-
pard, Wilford Brlmley e Matt Clark. Às 17h e
22h, no Art-Copacabana.

Com legendas em português.
QUANDO HOLLYWOOD DANÇA (Thafs Dan-
oing). de Jack Haley Jr. Com Mikhail Baryshni-
kov. Ray Bolger, Sammy Davis Jr.. Gene Kelly
e Liza Minelli. Às 14h e 19h. no Leblon 1 (livre).

Com legendas em português.
UMA RAZÃO PARA VIVER (A Test of Love). de
Gil Brealey. Com Angela Punch Mac Grcgor.
Drew Forsythe. Lidoy Clark e Mónica Mau-
ghan. Às 16h30min o 21h30mln, no Leblon 1
(Livre).

Com legendas em português.
¦ OS MELHORES DO MUNDO
Gaumont-Copacabana (Rua Raul Pompeia. 102
— 247-8900) e Sáo Luiz 1 (Rua do Catete. 307 —
285-2296)
HOLANDA — O Ilusionista (De Illusionist). de
Jos Stelling. Com Freed Dejongue e Jim Van
Der Welde. Às 15h e IBh, no Gaumont-
Copacabana (16 anos).

Com legendas em português.
COSTA DO MARFIM — Rostos de Mulheres
(Vlsages de Femmas), de Desiré Ecaré. Com
Eugenie Cisse-Roland, Albortine Guessan e Ve-
ronique Mahile. Às 16h30min e 21h30mln, no
São Luiz 1(16 anos).

Com legendas em espanhol.
¦ O NOVO CINEMA ARGENTINO
São Luiz 1 (Rua do Catete, 307 — 285-2296),
Gaumont-Copacabana (Rua Raul Pompeia, 102
— 247-8900), Cinema-1 Niterói (Rua Moreira
César. 211 — 711-B330) e Art-Casashopping 2
(Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 320-0746)
CAMILA (Camila), de Maria Luisa Bemberg.
Com Susu Pecorado, Imanol Árias, Hector Alte-
rio e Helena Tasisto. Às I7h e 21h, no Gau-
mont-Copacabana.

Uma jovem de tradicional família portenha
apaixona-se por um padre jesuíta, acabando

por seduzi-lo. Os dois fogem mas sáo persegui-
dos e condenados.
ASSASSINATO NO SENADO (Aiesinato en ei
Senado de ia Naclon), de Juan Jose Jusid. Com
Miguel Angel Solana. Pepe Soriano e Arturo
Bonln. Às 14h e 19h, noSáoLuiz-1 (18 anos).

Fato verídico ocorrido em 1935 quando um
senador denuncia as negociações que empre-
sas britânicas realizavam com as exportações
de carne bovina. Com legendas em português.
JOGO RAIVOSO (El Juguete Rabloso), de José
Maria Paolantonlo. Com Júlio de Grazia, Cipe
Lincovsky e Oswaldo Terranova. Às 17h e 22h,
no Cinema-1 (Niterói).

A angústia de um descendente de imigran-
tes à medida que vai descobrindo um mundo
onde nào se pode ser o que deseja e. ao contra-
rio, por necessidade de dinheiro, é obrigado a
realizar tarefas humilhantes.
EM RETIRADA (En Retirada), de Juan Carlos
Desanzo. Com Rodolfo Ranni, Júlio de Grazia e
Oswaldo Terranova. Às 15h e 19h, no Art-
Casashopplng 2.

Produção argentina de 1984 com legendas
em português,
¦ O CINEMA ITALIANO, HOJE
Cinema-l Niterói (Rua Moreira César, 211 —
711-9330). Art-Caeashopptng 2 (Av. Alvorada.
Via 11. 2.150 — 325-0746) e Ricamar (At.
Copacabana. 360 — 237-9932).

FE8TA DE FORMATURA (Festa dl Laurea). de
Pupi Avati. Com Aurore Clément e Carie Delle
Plane. Às 14h30m e 19h30m. no Cinema-1
(Niterói).

Com legendas em português.

FEITO NA MEDIDA CERTA (Fatto su Mlsura).
de Francesco Laudadlo. Com Ugo Tognazzi e
Ricky Tognazzi. Às 17h e 21h. no Art Casa
shoppring
Com legendas em português.
DOIS GUARDAS (I Due Carablnierl), de Cario
Verdone. Com Enrico Montesano e Cario Verdo-
ne. Às 14h30m, no Rloamar.

Com legendas em português.
¦ FÓRUM DE BERLIM
Ricamar (Av. Copacabana, 360 - 237-9932)

COMÍCIO DE AMOR (Comlsl d'Aroor«), do-
oumentário de Píer Paolo Paaolini. Com a parti-
cipaçáo de Giuseppe Ungaretti, Oriana Falacoi
e Alberto Moravla. Às 19h.

Produção de 1963 e falada em italiano oom
legendas em alemáo. O filme tem uma hora e

mela de entrevistas feitas por Pasolinl a pes-
soas de várias idades e das mais variadas
regiões da Itália, tendo sempre como tema os
italianos e o amor.

HOMENAGENS
Ricamar (Av. Copacabana. 360 — 237-9932)
LA PALOMA (La Paloma), de Daniel Schmid.
Com lngrid Caven, Peter Kern, Peter Chatel •
Bulle Ogler. Às 17h.

Filme suíço, falado em alemáo e com legen-
das em italiano.
ACTO DE PRIMAVERA — De Manoel de Olivel-
ra. Com Nicolau da Silva, Ermellnda Pires e
Maria Madalena. Às 21 h.

Falado em português.
OLHAR FEMININO E ALEXANDERPLATZ

Art-Sáo Conrado 1 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258)
Às IBh: VldadeMaeeAssimMesmo.deEunice
Outman, A Rocinha Tem Histórias, de Eunice
Gutman o Terra, a Medida do Ter, de Maria
Helena Saldanha.

Todos os filmes sáo do Brasil.
Às 17h30mln: Só o Amor Náo Basta, de Dllma
Lóes (Brasil), A Legenda do Eldorado (La Le-
gende dEldorado), de Nlcole Duchène (Cana-
dá) • Mangue, de Célia Resende (Brasil).
Às 19h: Mulheres Soldados (Soldiers Girls), de
Joan Churchill (Estados Unidos).
As Blh: Berlin Alexanderplatz 2" Parte, de
Rainer Werner Fassbinder. Com Hanna Schy-
gulla, Gunther Lamprecht, Barbara Sukowa e
Gottfrled John.

Produção alemã com 15 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-
tos e a hipocrisia da classe média baixa já
faziam prever a ascensão do nazismo.
¦ OLHAR FEMININO
Art-São Conrado 2 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258)
Às 14h30min: A Trapaça (La Triche), de Yan-
nick Bollon Com Xavier Deluc. Michel Oalabru
e Anny Duperey. Filme francês com tradução
simultânea em português.
Às 16h30min: Delírio, de Suzana Sereno. Com
Nildo Parente e Silvia Sangirardi (Brasil), e
Marcados Para Viver, de Maria do Rosário.
Com Sérgio Otero. Loulse Cardoso, Tessy Cala-
do e Rose Lacreta (Brasil). Após a sessão haverá
debates com a realizadora.
Às 19h30min: Luisa, a Rebelde (Loulse. Lin-
•oumlse). de Charlotte Silveira. Com Catherine

Rouvel e Roland Bertin. Filme francês oom
tradução simultânea em português.
Às 2lh30min: A Senhora de Ninguém <_a
Sonora da Nadie), de Maria Luisa Bemberg.
Com Lulsina Brando. Rodolfo Ranni. Júlio
Chavez e China Zorrílla. Filme argentino, fala-
do em espanhol. Após a sessão haverá debates
com a realizadora.

Tesouro das cinematecas -;
Clneclube Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. 88 — 286-6149) '' '
OS SEM ESPERANÇA (Szegenylegenyek), de
Miklos Jancso. Com Janos Gorbe e Tibor Moi-
nar. Às I8h. .

Numa priaáo da Hungria, no século passa-
do, os soldados procuram identificar os líderes
de uma rebelião camponesa incentivando a
delação. . ,
DE PUNHOS CERRADOS (I Pugni in Tasca), de
Marco Bellocchio. Com Lou Castel, Paola Pita-
gora e Marino Masó. As 20h.

Produção italiana em preto e branco. Trãgé-
dia familiar que assume grandeza e dimensões
universais.
MONTENEGRO — PORCOS E PÉROLAS (Mon-
tenegro), de Dusan Makavejev. Com Erland
Josephson, Per Oscarsson, Susan AnspacM. Ja-
mie Marsh e Svetozar Cvotkovlc. Às 22lí.(18
anos).

Uma americana casada com um riccTho-
mem de negócios sueco fica sozinha na véspera
do Ano-Novo porque seu marido teve que-via-
jar. Ela conhece uma jovem e aceita seu convite
para dar um giro pela cidade, com o dono de um
cabaré. Produção sueca.

FILMES PARA A JUVENTUDE
Clneclube Estação Botafogo (Rua Voluntários
da Pátria. 88 — 286-8149)
O MENINO E O ELEFANTE (The Elophant
Boy). de Zoltan Kord e Robert Flaherty. Çom
Sabu. Às 16h.

Produção americana de 1938.

HOMENAGEM A BERNADETTE LAFONT
Casa da Cultura Cândido Mendes (Rua da Aa-
sembléla. 10 — subsolo). Entrada franca.

LES BONNES FEMMES — De Claude Chabrol.
Com Bemadette Lafont. Às 18h30min.

Produção francesa de 1959.

A programação é divulgada pelos organiza-
dores do FestRio e está sujeita a mudanças da
última hora. Aoonselha-Be confirmar por tele-
fone.
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CINEMA
ESTRÉIAS
|-»v O CAVALEIRO SOLITÁRIO (Pale Rider).
L^de Clint Eastwood. Com Clint Eastwood,
Michael Moriarty e Cairia Snodgress. Sáo Lula-
2 (Rua do Catete. 307 — 285-2296), Roxy (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245), Ôpero-1 (Praia
de Botafogo. 340 — 266-25.45). Barra-8(Av. das
Américas, 4666 — 325-6487): 14h. 16h, 18h,
20h, 22h. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835), Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 422
— 264-5248): 13h30min, I5h30mln.
17h30mln, 19h30min, 21h30mln. Madurelra-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338),
Olaria (Rua Urano», 1474 — 230-2666): 15h.
17h. 19h, 21h (14 anos). Som dolby stéroo 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. Produção americana.
¦ Empregando, conscientemente, todos os cil-
chés do gênero, Clint Eastwood realiza um
clássico. Acumulando as funções de produtor,
diretor e ator. Eastwood volta à Mia que o
tornou famoso e se transforma no último sim-
bolo d* que o western está vivo. Para os fàs, de
Eastwood e do oeste, im perdi vel.
CAÇADO PELOS CÃES DE OUEKRA (Wild Oee-
ao Ó). de Peter Hunt. Com Scott Qlenn, Barbara
Carrera, Edward Fox. laurence Olivier, Robert
Webber e Robert Freltag. Motro-Boavlsta (Rua
do Passeio, 82 — 240-1341): 14h, 16h20min.
18h40mln. 21h. Largo do Machado-1 (Largo do
Machado. 29 — 205-6845), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães. 288 — 265-2610.
14h30min, lBhSOmin, 19hl0min, 21h30mln.
Borra-1 (Av. das Américas. 4866 — 325-8487),
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
2025). 15h. 17hl0min, 19h20min, 21h30min.
Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4541):
14h30min. iah4Smin, 19h, 21hlt>min. (14
nnoa). A partir de quinta no Madurelra-a. Até
amanhã no Barra-1.

Os Csss d. Guerra, grupo audacioso d* mer»-
nários, em uma nova aventura. Dessa vez, ates têm
como missio tirar o nazista Rudolf Hess de uma
prisão nlemê, para ser entrevistado por uma estação
de TV americana quando serfio revelados segredos
sobre o nazismo. Produçio americana.

NEGOCIO ARRISCADO (Rlsky Business), de
Paul Brickjnan. Com Tom Cruise, Rebecca De
Mornay, Curtis Armstrong, Bronaon Pinchot e
Raphael Sbargo. Palácio-1 (Rua do Passeio. 40
— 240-6541): 13h40min. l._I_30min,
17h20min, 19hl0min, 21h. Brunl-Copaoaban»
(Rua Barata Ribeiro. 502 — 256-4588):

14h40min, 16h30min, 18h20mln, 20hl0min,
22h. Brunl-Tijuoa (Rua Conde de Bonfim. 370
— 288-2325): 14hl0min, 16h, 17h50min,
19h40min, 21h30mln. (18 anos). No Palácio-1
som stéreo.

Joel Ooodsen 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.
O TESOURO DAS 4 COROAS (Treasure of the
four Crowns), de Ferdinando Baldi. Com Tony
Anthony, Ana Obregon e Eugene Quintano.
Em 3* Dimensão. Copacabana (Av. Copacaba-
na. 801 — 255-0953), Carioca (Rua Conde de
Bonfim. 338 — 228-8178): 14h50min,
16h30min, lShlOmin, 19h50min. 21h30min
(18 anos). Som dolby stéreo. Ate quarta.

Filme de aventura om 3a dimensão. Produ-
ç&o americana.
AS MULHERES QUE F... EM 3* DIMENSÃO
(Beauty Girls for Love-Superg—'Ia In 3 D), de
Amato Bozelli. Com Marilyn M. II, Liza de
Cario, Ivonne 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. Madurelra-l (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 390-2338): 15h, 16h30min, 18h,
19h30min, Slh (18 anos). ,

Filme pornô.
UPI UPI PERNA8 PRO AR E B... PARA FORAI
(Up! Up! and Away), de Jim Hunter. Com Cody
Nicole e Laurie Smith. Soala (Praia de Botafo-
go, 320 — 266-2545), Tijuoa Palace (Rua Conde
de Bonfim, 214 — 228-4610): 14h, 15h30min,
17h30min, 19h30min, 21h30min. Orly (Rua
Alclndo Guanabara, 21): lOh, llhSOmln, 13h,
14h30min, 16h. 17h30mln, 19h, 21h30min;
sáb. e dom. a partir das 14h30min. Astor (Av.
Min. Edgard Romero, 236 — 390-2036): 15h,
16h30min, 18h, 19h30mln, 21h. (18 anos).

Filme pornô.
FÊMEAS EM FUGA (Brasileiro), de Mlchele
Massimo Tarantini. Com Suzana Carvalho.
Rossa Ghessa, Gloria Cristal e Henri Pagnon-
oelll. Art-Madurolra (Shopping Center de Ma-
dureira — 390-1827): I5h30min, 17h20min,
19hl0min, 21h. Pathé (Praça Floriano, 45 —
220-3135): 12h, I3h40mln, 15h20min. 17h,
18h40min. 20h20min, 22h; sáb. edom. a partir
das 13h40mln. Paratodos (Rua Arqulas Cordel-
ro, 350 — 281-3628): 14h20min, 16h,
17h40mln, 19h20mln, 21h. (18 anos).

Filme pornô.
AS NOVAS S... DO VICIADO EM C... (Brasilei-
ro), de Roberto Fedegoso. Com Silvio Jr, Patrl-
da Petri, Wilson Sampson e Eliane Oabairon.

ESPECIAL

MES
HOJE

l 22 OO

CANAL 9
A EMISSORA DO RIO

DIANTE
DE UM CÉU
TORTUOSO'

ELENCO:
RICHARD BOONE
STEWART PETERSEN
HENRY WILCOXON
BRENDA VFNUS

Rax (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8885): 12h.
I4h30min, 17h, 19h30mln; aáb. . dom. àa
13h30mln, 16h, 18h39mln, 19h60min. Filme
complementar: Poe T... Dentro. (18 anos).

Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
pN. UM HOMEM, UMA MULHER. UMA NOITE.
•-^(Clalr de Femme). de COBta-Gavraa. Com
Yves Montand, Romy Schneider, Romolo Valli.
Lila Kedrova e Heinz Bennent. Jóia (Av. Copa-
cabana, 680): 14h. 18h. 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 estáo passando por um momento difícil,
defrontando-ae com a morte de pessoas queri-
das. Ele. com o suicídio da mulher e ela, oom a
morte acidental da filha. Produção francesa.

Costa-Qavras — responsável por filmes aber-
tamente políticos como Z ou A Confissão —
realiza uma obrado vôo existencial. Yves Mon-
tand e Romy Schneider apresentam pungentes
desempenhos como suas angustiadas persona-
gens.
1-N.A ROSA PÚRPURA DO CAIRO (The Pl_r-
*S pie Rose of Cairo), de Woody Allen. Com
Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Alello. B*r-
ra-2 (Av. daa Américas, 4866 — 325-6487),
América (Rua Conde de Bonfim, 34 — 284-
4246): de 2a a 4a ás 14h30min. 16h, 17h30mtn.
I9li. 20h3Omln, 22h; de 5a a dom. às
17h30min. 19h. 20h30mln, 33h. Leblon-8 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h30min,
16h, 17h30min, 19h. 20h30min, 82h. (IO
anos).

A ação se passa numa cldadezlnha de Nova
Jersey, durante a grande depressão americana
e mostra, como num conto de fadas, a história
de uma garço ne te sonhadora e infeliz no casa-
mento que, para fugir à realidade, passa horas
no cinema. Um dia, o galã da fita pára a cena,
sai da tela e convida-a para jantar e dançar.
Produ çáo americana.

Um hino de amor ao cinema e aos cinéfilos,
Woody Allen realiza seu melhor filme desde
Manhattan: engenhoso, sensível, A Rosa brin-
ca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatorio que en-
volve o cinema — e os cinéfilos.
MAD MAX — ALÉM DA CÚPULA DO TROVÃO
(Mad Max Beyond Thunderdome), de George
Millor e George Ogilvlo. Com Mel Gibson. Tina
Turner, Frank Thring. Ângelo Rossito e Paul
Larsson. Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
815): 15h. 171., 19h. 21h. (14) anos.

A civilização foi destruída e uma nova
sociedade, muito violenta, surge no deserto.
Um dos rituais dessa nova sociedade consiste
num duelo de vida ou morte disputado numa
arena em forma de cúpula. No meio desse povo
surge Mad Max, que uma tribo de crianças
aguarda como salvador. Terceiro filme da só-
rie. Produção americana.
QUINTETO IRREVERENTE (Amlol Miei — At-
to II). de Mario Monlcelli. Com Ugo Tognazzi,
Adolfo Celli, Philippe Noiret, Gastone Moa-
chin, Renzo Montagnani e Paola Sto ppa. Rio-
Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 274-
4532): 14h, 16h30mln, lOh, 21h30min. (18
anos). Até amanhã.

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.
SEXTA-FEIRA. 13 — 3a PARTE (Frlday The
13th — Part 3), de Steve Minei*. Com Dana
Klmmel, Paul Kratka, Tracle Savage, Jeffrey
Rogors e Catherine Parles. Era 3* dimensão. Art
Casashopplng-l (Av. Alvorada. Via 11, 2150 —
3250746); 15h30min, 17h20min, 19hlOmin,
21h. (18 anos).

Filme de terror em terceira dimensão. A
história, já na terceira parte, continua com uma
série de assassinatos horripilantes às margens
de um lago, onde funciona um camping. O alvo
é Bempre um grupo de Jovens que vão à procura
de descanso e vida natural longe da cidade.
Produção americana.
A88ASSINATO POR ENCOMENDA (Fletoh). de
Michael Ritchie. Com Chevy Chase. Dana
Whceler Nicholson, Tim Matheson, Richard
Libertini e Eddie Velez. Baroncza (Rua Cándi-
do Bcnlclo, 1747 — 390 5745): 15h30, 17h20.
19hl0, 21h (14 anos) Ató amanhã.

Um repórter policial disfarça-se de vaga-
bundo de praia para ver se descobre como é
feito o recebimento de drogas. Mas acaba me-

Clint Eastwood é o diretor e ator principal
no western Cavaleiro Solitário em grande

circuito

tendo-se em confusão e è obrigado a disfarçar-
se de vários outros tipos diferentes para esca-
par dos seus perseguidores. Policial ameri-
cano.
CÓDIGO DO SILÊNCIO (Code of Sllenoe). de
Andy Davls. Com Chuck Norris. Henry 8ilva,
Bert Rensem, Mike Genove_e. Nathan Davis •
Ralph Foody. Pa__olo-2 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 13h40, 16h30. 17h20. 19IU0. Slh.
Coral (Praia de Botafogo. 318): 14h. 16h, 18h,
20h, 22h. Palácio (Campo Orande): 15h,
18h60min, I8h40min, 20h30min. Até amanha
no Palaoio-8. (14 anos).

Numa área violenta de Chicago, a polfola
está à procura de traficantes de drogas. Dois
policiais deveráo comprar uma partida de co-
caina mas o plano dá errado por causa da
intervenção de uma gang rival que mata os
policiais e rouba a droga. A partir dal começa
uma guerra entre as quadrilhas e a polícia.
Produção americana.

REAFRESENTAÇÕES
HANNA K (Hanna K), de Cosla-Oavras. Com
Jill Clayburgh. Jean Yane, Gabriel Byrne,
Mohamed Bakri e Oded Kotler. Ópera-2 (Praia
de Botafogo, 340 — 266-2545): 14h. 18h. 18h,
20h, 22h. (16 anoa).

Uma judia americana de origem polonesa
separa-se do marido e vai morar em Israel onde
pretende terminar seus estudos de Direito. Lá,
ela acaba se envolvendo com um procurador da
Justiça, que se coloca contra ela vendo-a defen*
der a causa palestina. Co-produçào franco-
ítalo-alemã.

Com a efioiêncla narrativa, a segurança no
domínio de imagens que vèm marcando sua
polêmica filmografia. Costa-Oavras abre nova
trincheira. Desta vez é a questão palestina,
vista através da crise de identidade de uma
mulher, Hanna K. No elenco vale destacar Jlll
Clayburgh no papel-título.
rKHAMMETT, O FALCÃO MALTÈS (H__n-
ly'mert), de Win Wendera. Com Frederic For-
rest, Peter Boyle, Marilu Henner, Roy Kinnear
e Ellsha Cook Jr. Udc-2 (Praia do Flamengo,
72): 14h, IShSOmin, I7h40min, 19h30min.
21h20mln. (14 anos).

Dashiel Hammett, famoBo autor de roman
ces policiais reencontra em San Francisco
EUA. seu antigo bócío. 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. Produção de Francis
Ford Coppola.

Recriando de forma muito particular o uni-
verso único do escritor Dashiel Hammett. o
alemão Wim Wendera realiza um policial instl-

O ÚLTIMO DRAGÃO (The Last Dragon). de
Mlohael Schultz. Com Taimak, Vanityy, Chris
Murney, Juliua J. Carry III e Falth Prtnoe.
Brlstol (Av. Min. Edgard Romero. 460 — 391-
4822): lSh, 17h. 19h. 21h (14 anos). j,

Uma história de jovens nova-iorquinos,
misturando música, dança e artes marciais.
Um Jovem negro devotado ao espírito e lenda de
seu herói — Bruce Lee — entra em conflito oom
dois colegas da mesma rua, agressivos e bri-
guentos. Produção americana.
SEXO DE QUALQUER MANEIRA — Brünl-
Méier (Av. Amaro Cavalcante. 105 — 591-
2746): 14h. 15h30min. 17h. 18h30mln, 20h.
21h30mln (18 anos). Até quinta. t_í

Filme pornô.

DRTVE-IN
POR TRÁS DE UM ASSASSINATO (Flash-
point), de William Tannen. Com Kris Kristof-
foreon, Treat Williams. Kevln Conway, Jda-
qulm Martiney e Rip Torn. Drive-In Lagoa (Av.
Borges de Medeiros. 1426 — 274-7999):
20h30mln, 22h30min (14 anos). Até amanha.

Dois patrulheiros da fronteira americana
com o México, insatisfeitos oom o trabalho,
descobrem por acaso um jeep enterrado ha
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 do
suspense. Produção americana.

gante. A notar o trabalho de Frederic Forrest no
papel-título.
LA TRAVIATA (La Traviata), de Franco Zeffl-
ralll. Com Teresa Strataa. Plácido Domingo e
Cornell MaoNell. Largo do Machado-S (Largo
do Machado. 29 — 205-6846): 15h. 17hl0,
I9h20, 2ih30. (Livre). Até amanha.

Baseado no romance de Alexandre Dumas
Filho. Violeta Valery. Já doente, sozinha era
sua mansão, começa a se lembrar de seu paasa-
do. das inúmeras festas em que esteve e de seu
amor por Alfrodo. na Paris do século XIX.
Produção italiana.
RETROSPECTIVA JEAN-LUC GODARD — Exi-
bicão de A Chinesa (La Chinolse), de Jean-Luc
Oodard. Com Annie Wiazemsky, Jean-Pierre
Léaud e Juliet Berto. Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): hoje àa 15h,
16h40min, 18h20min, 20h, 21h40mln (18
anos).

Fechados num apartamento (pintado com
as cores da bandeira francesa), um grupo de
estudantes discute como aplicar as idéias de
Mao para fazer uma revolução socialista na
França.

ESPOSAMANTE (Mogllsmante). de Marco Vlc-
cario. Com Marcello Mastroianni. I__ura Anto-
nelll e Leonard Mann. Cindido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 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 periodo. a mulher assume seus com-
promissos profissionais como negociante de
vinhos e passa a viver as mesmas aventuras e a
conviver com as amizades do marido. Produção
italiana.
JOHNNY, O OANGSTER (Johmiy Dangerous-
ly), de Amy Heckerling. Com Michael Keaton.
Joe Piscopo. Marilu Henner. Maureen Stapte-
ton o Peter Boyle. I.ldo-1 (Praia do Flamengo,
72): 14h, 15h50min, 17h40mln. 19h30min.
21h (18 anos).

Em 1930, a Depressão americana e a Lei
Seca fazem aumentar assustadoramente a cor-
rupçâo e o suborno. Apenas o crime organizado
prospera e a cada dia surge uma nova gang e
ganga te rs cada vez mais ousados. O filme é
uma comedia que mostra todos os clichês dos
filmes de gangster nessa década de 30. Produ-
ção americana,
FESTIVAL INTERNACIONAL — Exibiçio de A
Velha Dama Indigna (La Vletlle Dame Indlg-
ne). de René Allio. Com Sylvie e Malka Rubovs-
ka. Cinema-l (Av. Prado Júnior. 281). hoje às
15h30min. 17h30min, 19h30min, 21h30min
(18 anos).

VÍDEO
TV BAR CLUB — Exibição hoje ás 20h30min de
Don Giovanni, de Mozart. Festival de Qlyi\dep-
bourne. Dlreçáo de Peter Hall. Com Benjamin
Luxon e Ellzabeth Gale. Rua Teresa Guima-
rães, 92. , .
DEEP PURPLE — Show com o grupo gravado
na Califórnia, em 1974, e no Japáo em Í975.
Sala de Video Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica. 63. De 3a a dom. as 14h, 18h,:_.8h,
20h, 22h; 6a e sáb. sessão também à meia-noite.
VÍDEOS NO MISTURA FINA — Seleção, de
vídeos, feita pelos freqüentadores, a escolher
entre Men at Work in S. Franoisco, Sucessos
MTV, The Doors (Danoln' on Flre). Prtnce Ldve.
James Taylor Live e Woodstook I e II. Rua
Garcia D'Ávila, 15. De 2* a sáb. a partir das 22h;
domingo a partir das 20h.
VÍDEOS EM PETROPOLIS — Exibição de vf-
deos às 15h, com Top Ssoret; às 17h. Minha
Professora de Francês, de George Bower, çom
Care Kaye e Mats Cattanzl; às 19h. com ps
Rolltng Stones; às 20h. Star 8o. de Bob Fosse.
Com Marlel Hemingway e Eric Roberta. Clneví-
deo Bauhaus, Rua Joáo Pessoa, 88/sl. 27. Petró-
poliB. Diariamente ás 15h, 17h, 19h e 20h.
Último dia.

EXTRA
JANGO (brasileiro), de Silvio Tendler. Hoje às
12h, no CINEPUC. Rua Marquês de S. Vicente.
225. (Livre). . -

Trajetória política do ex-Presidente Joáo
Goulart, desde sua eleição, em 1947, para
deputado federal, pelo Rio Grande do Su), até
sua morte, no exílio, em 1976 (documentário).
UM HOMEM E O CINEMA — Coletânea ie
filmes com participação de Alberto Cavalcanti
de 1922 a 1975. Paço Imperial. Praça XV. De 2a
a sáb. às 18h30mln. \,"*
CULTURA NEGRA — Ehdblçào dos curta-
metragens: Partido Alto. de Leon Hlrshman:
Herança da Senzala, de Tânia Quaresma; ,1 gre-
ja de Pretos e Pardos, sobre as Igrejas de Minas
Gerais e Estações, desenho animado. Hoje às
19h. no CIEP Nova Aurora, Nova Iguaçu. En-
trad a franca.

NITERÓI
ART-UFF — Ladyhawke — O Feitiço de Aquiln.
Às 14h20min, 16h40min, 19h. 21h20min. (U-
vre) Som dolby stéreo. Até domingo.
WINDSOR (717-6289) — Negócio Ar_!_oruio.
com Tom Cruise. Às l-lhlOmin. ifiti.
17h50min. 19h40min. 21h30min (18 anos).
Até domingo. r i
ICARAÍ (7170120) — Caçado pelos Cáes ds
Guerra, com Scott Qlenn. Às 15h. 17hl0m_i.
19h20min. 21h30min. (14 anos). Até amanha.
CENTER (71 1-6009) — O Cavaleiro Solitário,
com Clint Eastwood. Às 15h, 17h, 19h, 21h. (14
anos). Até domingo.
CENTRAL (717-0367) — Pirata das Galáxias
Hoje às 13h40min. 15h30min. 17h20rain,
19ht0min. 21h. (14 anoa).
NITERÓI (719-9322) — As Grandes 8... do Sexo
Explicito. Às 14h. 15hl0min. 16hZ0mi'n.
17h30min, 18h40min, 19h50min. 21h; (18
anos). Uitlmo dia.
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¦Os Filmes da TV

HOJE NO RIO

jâonhar com papai
após a sesta
'.; 

Paulo A. Fortes

s^jnà ARA os cinéfilos
r'Mr~ militantes — aque-
JL les que esperam o
filme acabar para saborea-
jem os créditos finais — os
nomes de Sammy Cahn e

^'jjimmy Van Heusen tém
,'muito a dizer. Composito-
.xes de talento, os dois pro-
jduziram inúmeros suces-

sós musicais, sempre liga-
-dos à produção cinema to-
•gráfica. Recentemente, as-
vsistimos na TV a dois fil-
'lhes musicados por eles,
fámbos estrelados por Julie
-Andrews: Positivamente
írMiliie e A Estrela. Mas os

I grandes intérpretes de
'Cahn e Van Heusen foram
l13ing Crosby e Frank Sina-
tra, para quem fizeram
músicas como Swingin on

a Star, 1944, e My Way,
1959.

Muitas vezes, a música
da dupla tornou-se eterna,
enquanto o filme para o
qual fora feita sucumbia
no fosso da mediocridade.
É o caso de O Estado Inte-
ressante de Papai (TV Glo-
bo, 14h20min), de 1962. Vo-
cê, certamente, já ouviu
muitas vezes Call Me Ir-
responsable, que deu a
Cahn e Van Heusen o Os-
car de melhor canção de
1962.

Em Por Que Tem Que
Ser Assim? (TV Globo,
23h40min), um tocante me-
lodrama dirigido por Ro-
bert Ellis Miller, o que res-
salta é a belíssima atuação
de Alan Arkin, grande co-
mediante americano
egresso da Broadway.

O ESTADO INTERESSANTE DE PAPAI

Tv Olobo — 14h20mln

(Tapas Dellcato Condltlon) produção americana de 1962, dirigi-
da por Goor-ffo Marshall. Elenco: Jaokle Qleason, Glynnis John»,
Laurel Goodwln. Colorido (93 min).

Comedia. Papal bonachào (Oloason) vive para agradar on
outros. Um dia, compra um circo, só para dar um pônei à aua
filha, arrasando assim com as economias familiares. Para corri-
gir o erro, usa o olroo na campanha política do sogro, que ê
eleito.

DIANTE DE UM CÉU TORTUOSO

Tv Rccord — SlhlSmln

(Agalnat a Crookad Sky) produção americana, dirigida por Earl
Bellamy. Eleneo: Rlchard Boone, Slewart Peterien, Henry Wllco-
xon, Clint Rltchle. Colorido.

Aventura. Jovem Inexperiente leva Indlol aateoaa a rapta-
rem lua irmã. Maa, com a ajuda de um velho caçador (Boone).
decide procurá-la.

O DIA DA LEI

Tv S — Slhssmln

Produção italiana dirigida por Olorgio stagoni. Elenco: Lee Van
Cleof, Antônio Sarat, Onel Stande. Bud Spenoer. Colorido.

Weatern-spag-etM. Diligência é aaialtada, e o pagamento
dos trabalhadores de uma mina é roubado pelos ladrões que, com
muito humor, acabam gastando o dinheiro ajudando uma cidade.

POR QUE TEM OUE SER ASSIM?

Tv Olobo — 83h40mln

(The Heart Ia a Lonely Ilunter) produção amerioana de 1968,
dirigida por Robert EUia Miller. Elenco: Alan Arkin, Sondra
Looke, Laurinda Barrett, Staoy Keooh, Chuoh MoCann. Colorido
(123 min)

Drama. Surdo-mudo (Arklh) arranja emprego e vai vivar na
oaaa de uma família. La, floa no quarto da filha de 14 anoa
(Looke) do caaal, que, aoa pouooa, dela ae afelçoa. Maa ala tem um
namorado, e a situação chega a um fim trágico.
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Alceu Bocchino

Festival termina
com violoncelos

Com a apresentação da
Orquestra de Violoncelos
na Sala Cecília Meireles,
termina hoje o Festival
Villa Lobos. É um progra-
ma no mínimo inusitado,
já que orquestras total-
mente dé violoncelos só
existem duas no mundo,
esta e uma outra, nos Esta-
dos Unidos. Serão 12 ins-
trumentistas no palco,
mas tal número não é fixo."Já tocamos juntos as Ba-
chianas com oito músicos
e uma vez reunimos 32 vio-
loncelos para executar
Fantasia, explica a instru-

mentista Nanl Devos.
A orquestra existe há

mais de 15 anos e pela pri-
meira vez é regida em pú-
blico por Alceu Bocchino
(já haviam gravado jun-
tos), discípulo de Villa Lo-
bos e grande connhecedor
de sua obra. "Villa-Lobos,
quando escreveu essas pe-
ças, não poupou dificulda-
des. Talvez por ser o vio-
loncelo o seu instrumen-
to", diz Bocchino referin-
do-se ao programa desta
noite, Bachianas 1 e 5, Fu-
gas e Prelúdios do Cravo
Bem Temperado.
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CRÍTICA/"Lumen"

Cerebral demais
Antônio José Faro

¦» UMEN, que o Grupo Amálgama está apresen-
I tando no Teatro Delfin às terças e quartas-

__L| feiras, é um espetáculo inteligente, bastante
acima da média da maioria dos grupos que se íntitu-
Iam profissionais da dança. Tem uma produção
cuidada, belos slides ambientais de José Luiz Men-
des, iluminação primorosa de Renato Velasco, e
músicas especialmente compostas por Marcelo e
Marcos Lobato, mais Taygoara Mendes, que comple-
tam com eficiência a proposta. Alexandra Luppe
Campos, Arme Westphal e Ecio Corrêa, responsável
em conjunto pela criação, cenários e figurinos, se
lançam com vontade e garra ao trabalho, apesar das
deficiências técnicas.

Dividido em quatro partes, Lumen demonstra
descendência direta de Alwin Nikolals, no uso de
cordas e fitas, de slides projetados sobre as roupas,
dos bailarinos dentro de trajes fechados que assu-
mem formas variadas, de sombras chinesas para
efeitos cômicos. Mas o problema do espetáculo é seu
excesso de cerebralismo, que cobre a pouquíssima
emoção que se pode retirar do total. Há ali elementos
para uma boa meia-hora de show; 75 minutos sáo
demasiados e as idéias se esgotam antes do final.
Com dançarinos fracos, a resistência de tudo está
exatamente no visual, que se esgota pela repetição. A
continuidade do grupo poderá aparar as arestas
existentes e propiciar o encontro de um caminho
próprio, com mais emoção e menos cerebralismo.

MUSICA
'VESPERAL LÍRICA — Trechos de Ernanl. de

' Verdi. Com Amaurt René, Marlene Ulhoa. Er-
"nanl Camargo e Hely de Souza. Ao plano. Larry
fòuntaln. Participação do Rio Ballet Studio.
Hoje, àa 19h, no Teatro D_lci_a, Rua Alcindo
Guanabara, 17.

ORQUESTRA SrNFONICA BRASILEIRA —

Conoerto sob a regência do maestro Henrique
Qregorl. Solistas: João Daltro de Almeida (violi-
rio), Norton Morozowlcz (flauta) e Luiz Carlos
Justl (oboé). No programa, peças de Bach. Hoje,

'"às 18h30min, no auditório do BNDES, Av.
' 

ÇhUe. 100. Ingressos a Cr$ 20 mil. Estaciona-
' monto gratuito.
, ..PROGRAMA AURÉLIO DE LA VEOA — Apre-

, sentaçâo de Margarila Schaok (mezzo soprano).h 
Maria Lulza Corker (piano). Beatriz Roman

i,(piano) e Noel Devos (fagote). Regência de Mar-
,_Íqb Nobre. No progTama, pecas do compositor

americano Aurélio de Ia Vega. Hoje, às

lBh30min. no auditório do Consulado Amerl-
oano, Av. Presidente Wilson, 147. Entrada
franca.
MÚSICA NO D3AM — Recital do pianieta Lula
Fernando Garcia interpretando Baoh-Busoni,
Chopin e RachmaninofT. Hoje, às 21h, no Te»-
tro do Ibam, Lgo do Ibam, 1. Entrada franca.
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.
Hoje, às 21 h. na Bala Cecília Meireles, Lgo da
Lapa, 47. Ingressos a Cr* 1S mil.
BODAS DE FÍQARO — Ópera de Mozart oom
libreto de Lorenzo da Ponta. Direção de Ivone
Lima. Regência do maestro Roberto Duarts.
Com a Orquestra Sinfônica da Escola de Músi-
ca. Quarta-feira e Sexta-feira., às 17h30min. no
Salão Leopoldo Migues, Rua do Passeio, 98.

TEATRO
DUIEITA VOLVER — Comédia de Lauro César
Muniz. Direção de Roberto Frota. Com Rosama-

o ria Murtinho. Mauro Mendonça, Débora Duar-
- te, Felipe Wagner, Anamaria Nascimento Silva

e outros. Teatro Vanucol. Rua Marquês de S.
Vicente, 52/3° (274-7246). 2* e 3a, às 2 lh30min;
de 4a a 8", às 17h. Ingressos 2a e 3a a Cr$ 40 mil;

_e.Cr$ 25 mil. estudantes; de 4a a 6a a CrS 35 mil"" 
e'CrS 20 mil. estudantes.

,.r)!V QUATRO VEZES BECKETT — Textos de
*v' Beckett. Tradução de Millõr Fernandes." Direção de Qerald Thomas. Com Sérgio Brltlo,
Rubens Correia, ítalo Rosai e Richard Rlghetti.
Teatro dos Quatro, Rua Marquês de S. Vicente,
82 (274-9805). 2a e 3a, as 21 haomin. Ingressos
a Cr$ 30 mil e Cr$ 25 mil, estudantes.' '• Investigação profundamente renovadora da
linguagem teatral utilizando textos de Samuel
Beckett numa convenção cênica, as vezes intri-
gante, outras impecável. No elenco afiadfssimo
destaca-se ítalo Rosai.

C DE CANASTRA—Texto, direção e interpreta-
.tÇâo de Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso. Dire-

, .ção musical de Tim Rescala. Figurino de Oui-
l lherme Karan. Todas as 2a" e 3a8 às 21 h30mln.

no Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-

ca, 63 (227-0882). Ingressos a Cr$ 20 mil. Ata
dia 3 de dezembro.

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA — Texto
de Plínio Marcos. Direção de Anselmo Vaaoon-
cellos. Com Antônio Pompoo e Paulào: Música
de Paulo Moura. Figurinos de Sílvia. Sangirar-
di. Cenários de Maurício Arroes. Teatro Delfim,
Rua Humaitá, 275 (268-4306)./3a e 4a, àa
21h30min; 6a, às 20h; 6a, às 20h a 24h e aáb às
24h. Ingressos de 3a a 6a a Cr» 20 mil; 6a e aáb a
Cr$ 25 mil.

LUMEN — Criação coletiva do grupo Amálga-
ma dividido em quatro temas Liamea, Sllhue-
tas, Cul-de-Sao e Mandala. Teatro Delfin, Rua
Humaitá, 275(268-4398). 3a e 4a, às 10h30mln.
Ingressos a Cr$ 20 mil. Até dia 18 de dezembro.

DANÇA
RELAÇÕES — Espetáoulo da Sylvlo Dufrayer
Cia de Dança. Teatro VU1—-Lobos, Ar. Princesa
Isabel. 430 (275-8895). 8* a 3a a dias 8 a 8
dezembro, às 21h. Ingressos a Cr» 25 mil e Cr»
20 mil, estudantes.

TELEVISÃO
CANAL 2

6:15 Atenção, Professor
8:45 Aprenda Inglês com Música
9:15 Telecurso Io grau
9:30 Telecurso 2° grau
9:45 Aperfeiçoamento do Professor—Qualifi-

- h' ' ¦ oação Profissional
r 10:00 Fantasia — Programa infanto-juvenil

12:00 Telecurso 2o Grau
12:15 Telecurso Io Grau
12:30 Os Médicos
13:30 Sem Censura — Discussão das princi-

t_ pais notícias dos jornais
16:46 Teleoonto — Adaptação do conto Prima

Bolinha
18:30 Aperfeiçoamento do Professor — Quall-

, fioação Profissional
16:45 Telerromanoe — Adaptação do romance

,^fM Casa de Pensão
.1.7:30 Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Seriado
, & .. infantil
'18:00 Fantasia — Programa infanto-juvenil
*2O:00 Eu Sou o Show — Trajetória de um artis-

„¦:«. - ta. Hoje: Grande Otelo
.20:35 Ao Vivo Local — Noticiário
- 20:65 Ao Vivo Naoional/Internaolonal — Noti-
£**;-. ciário"_ai;25 

Os Repórteres — Programa de entre-'.'». ' 
vistas

22:25 Os Editores — Noticiário políticor,!83:00 
1985 — Discussão informal sobre assun-
tos diversos" "00:00 Eu Sou o Show — Reprise

00:30 Boa-Nolte de Jonas Rezende

.CANAL 4
6:30

. 6:45
\"7;Ò0

.rl«18:00
'9:25

"'-9:30
•HS:25
"18:40

13:00
10:25

14:20

Jíyo
'Í7:b5

'ÍB:50

~Í8:'46
19:55

•_A Ri<

21:20"88:15

k_3:00
I 83:30

I 83:40

Telecurso Io Grau
Telecurso 2o Grau
Bom-Dia, Brasil — Programa de entre-
vistas
Bom-Dia, Brasil — Reprise
TV Mulher — Programa feminino
Halley — Olhe para o Céu — Reprise
Balão Mágico — Programa infantil
RJ TV — Noticiário local
Globo Esporte — Noticiário esportivo
Hoje — Programa j ornai ístic_f
Vale a Pena Ver de Novo — Reprise da
novela Jogo da Vida
Sessão da Tarde — Filme: O Estado Inte-
ressante de Papal
Sessão Aventura — Seriado: O Incrível
Hulk
Halley — Olhe para o Céu
Caso Verdade — Hoje: Apartamento das
Ilusões (2a parte)
De Quina Pra Lua — Novela de Alcides
Nogueira
Ti-Ti-Ti — Novela de Cassiano Gabus
Mendes
RJ TV — Noticiário local
Jornal Nacional — Noticiário nacional e
internacional
Roque Santeiro — Novela de Dias Gomes
e Aguinaldo Silva
Terça Nobre — Seriado: Magnum
Grande Sertão: Veredas — Minissérie
baseada em Guimarães Rosa
Jornal da Globo — Noticiário
RJ TV — Noticiário local
Claase A — Filme: Por que Tem que ser
Assim?

E_P '1 _U _^WSp^_Mr ____£* _HI
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__llill_^_l__Í_^ ¦« Hm

H___________H M: 
^^^^^B

__I_Im_i _i_______m n

CANAL 6
¦¦¦¦ftSO Programação Educativa
' IT>:00 Torneio Sul-Amérloa Open de Tênis

12:00 Manchete Esportiva— l°Tempo—Rese-
<!¦'. *{~ nha esportiva nacional e internacional

12:30 Jornal da Manchete — Edlçào da Tarde
— Noticiário, agenda cultural e entre-
vistas

13:00 Sessão Animada
.13:30 Mulher de Hoje — Programa feminino

14:30 De Mulher para Mulher — Programa
feminino

16:00 Clube da Criança — Programa infantil*j,8i00 
Clne-Açáo — Seriado: Código R

19:00 Tamanho Família — Seriado de humor
10:30 Rio em Manohete — Noticiário local
18:46 Manchete Esportiva — 8° Tempo — Rese-

*- «i nha de atualidades esportivas
. 80:00 Jornal da Manchete — 1» Edlçào — Noti-

-'_•¦.!.• clário nacional e internacional
£1:00 Esquentando os Tamborins — Flagrante

1 * £ , do carnaval* 
81:10 Conexão Nacional — Hoje: Paulo Autran
2ü:10 Os Novatos — Seriado
_:i:iü Momento Econômico
83:15 Jornal da Manchete — 2a Edlçào — Resu-

mo da« principais notícias do dia
e _Ui55 Rio em Manchete — 2° Edlçào — Noticia-
,/tLCT rio looal
811

A programação e os horários

COM 
a pre-

sença do
Presidente José
Sarney, a Funda-
ção Casa de Rui
Barbosa inaugu-
ra hoje às 18 ho-
ras a exposição
Afonso Arinos —
uma retrospecti-
va dos 80 anos de
vida de um dos"sábios" da Re-
pública. Um libe-
ral, como gosta
de definir-se, pre-
sidente da comis-
sáo da Consti-
tuinte, Arinos foi
parlamentar, em-
baixador, Minis-
tro, além de poe-
ta, ensaísta, his-
toriador, memo-
rialista. Na expo-
siçáo, há desde
quadros e livros
até fotos de Arinos
na intimidade,
como esta em que
aparece com a
mulher Anah.

ARTES PLÁSTICAS

0:10 Frente a Frente — Programa de entre-
vistas

CANAL 7
6:45 ProgramaJimmySwaggart—Programa

religioso
7:15 Qualificação Profissional — Programa

educativo
7:30 Show de Desenhos— Seleção de dese-

nhos animados
8:00 Ao Despertar da Fé — Programa reli-

gioso
8:30 Ela — Programa feminino

10:45 Ele no Ela — Programa de variedades
11:25 A Maravilhosa Cozinha de Ofélia — Pro-

grama de culinária
11:55 Boa Vontade—Programa religioso
12:00 Esporte Total — Noticiário esportivo
12:30 Fórmula Única— Musicais e entrevistas
14:00 TV Criança — Programa infantil com

música e desenhos animados
17:55 Fim de Tarde — Seriado Jeannle É Um

Gênio
18:25 Fim de Tarde — Seriado A Feiticeira
18:55 Olhar de Marusla — Jornalístico
19:10 Jornal do Rio — Notioiárlo local
19:30 Jornal da Bandeirantes — Noticiário na-

cional e internacional
20:00 MASH — Seriado humorístico
20:30 Oito e Mela— Musicais, entrevistas, aná-

lisos e Informações
21:30 Empório Brasileiro — Musical sertanejo
22:30 A Ouerra da Produção — Especial Jorna-

llstico
23:30 Brasil Exportação — Jornalístico
00:30 Jornal da Noite — Noticiário
00:40 Dinheiro — Indicadores eoonõmicos
00:4D O Gordo e o Magro — Seriado humorís-

tico

CANAL 9
8:45 A Hora da Eucaristia — Programa reli-

gioso
9:00 Igreja da Graça — Programa religioso
9:30 Patatl Patatá — Programa eduoatlvo
9:45 Desenho

10:00 PossoCrerno Amanha — Programa reli-
gioso

10:15 Comer Bem — Culinária
10:30 Vldeocllp — Musical
11:30 Programa em Tempo — Entrevistas
12:00 Record em Notíolaa — Noticiário nacio-

nal e internacional
13:30 À Moda da Casa — Programa de culi-

nária
13:45 O Gênio Maluoo — Desenho
14:00 Tia-Tac—Show de brincadeiras
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 Reoord — Programa jornal!»-

tico
19:15 Vldeocllp — Musical
£0:15 Aventura aos Quatro Ventos — Do-

cumentário
20:45 O Mundo É Pequeno — Documentário
21:10 Informe Econômico — Comentários so-

bre economia
81:16 Especial do Mês — Filme: Diante de um

Céu Tortuoso
83:15 Encontro Marcado—Programa de entre-

vistas
0:00 Ci-sh — Programa sobre investimentos

financeiros

CANAL 11
7:20 Patati Patatá — Programa educativo
7:30 Looney Dunes — Desenho
8:00 Sessão Desenho — Seleção de desenhos

animados e brincadeiras
14:30 Jerônlmo — Novela
15:15 O Direito de Nascer — Novela
16:15 Ultraman — Desenho
18:45 Show da Pantera — Desenho
17:15 Popeye — Desenho
18:00 Gaguinho—Desenho
18:30 Carrossel — Desenho
19:05 Jornal da Cidade — Noticiário local
19:15 Jornal Notlcentro — Noticiário nacional

e internacional
19:45 Uma Esperança no Ar — Novela
20:15 Soledad — Novela
20:45 O Garoto e o Gigante — Desenho
21:15 Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
81:20 Caldelrào da Sorte
21:25 Sessão Premiada — Filme: O Dia da Lei
23:30 Joe Forrester — Seriado
0:30 Você e a Constituinte
1:15 24 Horas — Noticiário

sáo da responsabilidade das emissoras.

GERALDO ORTHOF — Pinturas. Way Galeria
de Arte, Av. Armando Lombardl, 33, Barra. De
2a a 6a das 13hàs21h;sáb. daslOhàs 18h. Até
o dia 5.

AMILCAR DE CASTRO — Esculturas e dese-
nhos. Thomas Cohn. Rua Barào da Torre, 186.
Inauguração hoJeàa21h. De2aa6adas 14hàa
21h; sáb. das 16h às 20h. Ate o dia 80.

ROBERTO PARAOÓ — Marinhas. Galeria Tou-
louse. Av. Epitáclo Pessoa, 1284. Inauguração
hoje às 20h. De 2a a 8a das loh àa 21h; sáb. das
lOh às 18h. Até o dia 7.

PELXFAK 85 — Desenhos e pinturas. Galeria
Espaoo/Malson de Franoo. Av. Pres. Antônio
Carlos, 58/4a. Inauguração hoje às 18h30min.
De 2a a 6a das 9h às 13h e daa 14h20min às
17h. Até o dia 17.

CLAUDIA JAOUARIBE — Fotografias. Esoola'
da Artes Visuais do Parque Laje, Rua Jardim
Botânico. 414. Inauguração hoje às 21 h. De 2a
a 6a daa lOh às 20h. Até o dia 13.

AFONSO ARINOS — Exposição que reúne qua-
dros, fotografias, livros e documentos que re-
tratam a trajetória do jurista Afonso Arinos, na
passagem dos seus 80 anos. Sala de Expoaioóe»
da Casa de Rui Barbosa, Rua Sáo Clemente,
134. Inauguração hoje às 18h. De 2a a 6a das
lOh às 17h; sáb. e feriados das 13h às 17h. Até
o dia 28 de dezembro.
ELETROPO-SSIA — Apresentação em display
do poema de Ti te de Lemos. Galeria do Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca, 63. Diariamente, das Bh à meia-noite. Até
quinta.
MANOEL FERNANDES — Desenhos, na Gale-
ria Espaço, Rua Visconde de Plrajá. 650. De 2a

a 6a das lOh às 20h; sábado das Bh às 14h.
Pinturas, na Galeria Saramen—a, Rua Marquês
de S. Vicente, 62/165. De 2a a 6a daa lOh às 22h;
sábado das lOh às lBh. Até o dia 11.

PEDRO AZEVEDO — Pinturas. Galeria do Cen-
tro Cultura Cândido Mendes, Rua Joana Angé-
llca, 63. De 8a a 6a das 15h às 22h; sábado daa
16h às 20h. Até o dia 9. Na MP2 Arte, Rua
Visconde de Plrajá, 167. De 2a a 6a das 13h às
21h; sábado das 17h às 20h. Ate o dia 14.

PEDRO PELLEGRINO — Acrílico sobre tela.
Sala de E-posiooes Cândido Portinari/UERJ.
Rua Sáo Francisco Xavier, 524. De 2a a 6a das
Bh às 22h. Até o dia 10.

CARLOS COCARELLI — Pinturas e desenhos.
Galeria de Arte do Hotel Nacional, Av. Nie-i
meyer, 769. Diariamente, das 8h às 82h. Até'
sábado.

LUIZ RAPHAEL — Pinturas. Biblioteca Regio-
nal de Copacabana, Av. Copacabana, 702 — 4o
andar. De 2a a 8a. das 8h às 20h. Até amanha.

OFICINA DE GRAVURA E ESCULTURA — Co-
letiva de gravura e escultura. Artistas convida-,
dos: Edith Behring e Franz Weiasmann. Museu!
Histórico do Estado do Rio de Janeiro, Ruai
Presidente Pedreira, 78. Ingá. Niterói. De 3a a
sáb. das llh às 17h. Até final de dezembro.

GEOROETE MTJrr.OTüM _ pinturas. Cimelra Ar-
tos, Rua Paul Redfern. 32. De 2a a 6a das lOh às
18hedas 13hàa21h;sáb. das 13hàa 18h. Até o
dia 6.

10 VEZES ARTE — Coletiva de pinturas e
desenhos. Atelier Hélio Rodrigues, Rua Oal.
Dionlslo. 47/3°, Botafogo. De 2a a 5a das 9h às
21h; 6a das 9h às loh. Até o dia 5.

LET IT BB — Programação: 3a, grupos novos;
4a Karaokô com o grupo O Trem; 6a Let it be
Band; 6a, Plstache e Terra Molhada; sáb., Pista-
che e Idéia Fixa; dom., Pistaohe. A casa abre ãa
21h e show às 22h. Ingressos 3a e 4a a Cr$ 12
mil; 8a e dom. aCr» 15 mil; 6aaCr» 22 mile sáb.
a Cr$ 18 mil.

A DEUSA CADELA — Poesias de Mano Melo
com o ator Gilson Antônio e a cantora Mariko.
Hoje às 21h, no Arco da Velha. Pça Cardeal
Câmara, 132. Couvert a Cr$ IO mil.

BELÉM DO PARA — De 2a a 6a, a partir daa
12h, o cantor Paulo Nunes e a pianista Marlice.
Sem couvert. sem consumação. Rua Franklln
Roosevelt, 84/3° (220-7092).

SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir daa
20h, o pianista Miguel Nobre e a cantora Con-
suelo. Depois o conjunto de Osmar Millto e os
oantores Chico Pupo e Rosely. Couvert: 8a, sáb.
e vésp. de feriado, a Cr» 26 mil. Av. Atlântica.
3 432 (521-1296).

VDlICrUS — Diariamente, às 21h, a orquestra
de Celinho do Piston e os oantores Vítor Hugo,
Roberto Santos. Leona. Av. Copacabana, 1 144
(267-1497). Couvert, de dom. a5aaCr$ 15 mile
6a e sáb. e vesp. de feriado, a Cr$ 25 mil.

FOGUErRA TRÊS — Diariamente às 22h, e 8a e
sáb, ãs 23h, apresentação do conjunto de músi-
ca popular, no Rond Polnt, Hotel Mérldlen, Av.
Atlântica, 1020.

ZEPPELIN — De 3a a dom, às 22h, Renato
Vargas; de 5a a sáb, Relnaldo B Vargas (oan-
tor), 8a e sáb, às 24h, Boneca em Revista, teatro
de bonecos de Gllvan Javarini. Estrada do Vldi-
gal, 471 (274-1540).

. BECO DA PIMENTA—Programação: 2a, samba
com Beto Galinha; 3a, grupo Madeira de Lei; 4a,
country com o Creme de Tangerina; 5a, Trio de
Janeiro; 8a e sáb, as cantoras e compositoras.
Fernanda e Sarah Benohimol. 2a e 3a, às
21h30min; 4a e 5a. às 22h e 6a e sáb. às
22h30min. Couvert de 2a a 5a a Cr» 12 mil e 8a e
sáb a Cr» 18 mil. Rua Real Grandeza, 176 (225-
3053).

8EDNEY MARZULLO — De 3a a dom, a partir
das 20h, apresentação do pianista no Valonti-

SHOW
RIBAMAR — 36 ANOS DE CARREIRA — Show
do pianieta acompanhado de Tito Madi, Marisa
Oata Mansa e conjunto. Sala Sldney Miller.
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb., às
I8h30min. Ingressos a Cr$ 15 mil. Até sábado.

CANTA BRASrLI ALCYR PIRES VERMELHO
80 ANOS — Apresentação do compositor Alcyr
Pires Vermelho, com a participação de Flávio
Salles, Marcy, Ellen de Lima, Hudo Marotta e
conjunto. Sala Sldney Miller, Rua Araújo Porto
Alegre, 80. De3aasáb.,às21h. Ingressos a Cr$
15 mil. Até sábado.

emeo
CIRCO GARCIA — Apresenta até o final de
dezembro o Circo de Natal com presépio ao vivo
e Papal Noel: além de palhaços, mágicos e
animais amestrados. Estrada do Galeão, ao
lado do Disco Gigante da Ilha do Governador.
De 3a a 6a, às 20h; vesp. de 5a, às 15h; sáb., às
15h, 17h30mln e 20h e dom. e feriados às lOh,
15h, 17h30min e 20h. Ingressos arquibancada
a CrS 25 mil e CrS 15 mil, crianças; cadeira
central a Cr$ 35 mil e Cr$ 20 mil, crianças e
cadeira de pista a Cr$ 50 mil.

FEIRA
VI SEMANA DE ISRAEL — Exposição e venda
de produtos típicos, desfile de modas o jantar —
show do cantor israelense Yehoram Gaon; além
de seminários sobre Educação, Pesquisa e Teo-
nologia. Oolden Room do Copacabana Palaoe,
Av. Copacabana, 291 (267-1818). Abertura 3a.
às 20h; 4a, 5a e dom., das 9h às 20h; 6a. daa 14h
às 20h e sáb.. das 18h às 20h.

REVISTAS
8EXO PARA NÓS É PDMTO — Revista com texto
e direção de Brigitte Blalr. Com Alex Mattos,
Walter Costa, Mlla Schnelder. Teatro Serrador,
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). De 3a à
dom, as 18h30mln; 3a, também às 21hl5mln.
Ingressos a Cr» 20 mil e Cr» 25 mil (sáb e dom).

A VEDETE DO SUBÚRBIO — Texto de Ronaldo
Orivet e José Maria Rodrigues. Direção de José
Maria Rodrigues. Músicas de Mírabô, Oedlvan
e Paulo Romário Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim, 33 (240-1135). De 3a a 6a. às 18h30m;
aáb. ãs 18h. Ingressos a Cr$ 8 mil.

TEM PIMENTA NA ABERTURA — Texto de
Carlos Nobre. Ougu Ollmecha. Elizeu Miranda,
Aldo Calvet e Jorge Campana. Direção de Car-
tos Nobre. Com Margot Morei, Jussara Calmon,
Cristina Amaral e Anklto, Chocolate e Manula.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim. 33. De 3a a 8a,
a» 21 Ir. sáb. às 20h30min e 22h30min; e dom.
às lBh e 20h. Ingressos de 3a a 5a e dom a Cr$
85 mil 6a e sáb a Cr» 30 mil.

TURÍSTICOS
OLE OLÁ — Show de Iracema, Gloria Cristal
com a orquestra do maestro índio e As Mulatas
Que Nao Estào no Mapa. Música ao vivo para
dançar a partir das 20h30min. Show, às
23hl5min. Oba Oba, Rua Humailá. 110 (288-
9848). Couvert a CrS 70 mil. Hoje. resta 50 anos
da Rádio Tupi com o entrega de troféus.
OOLDEN RIO — Show musical com a cantora
Watusi e o ator Fernando Multodo à frente de

no's. Hotel Sheraton, Av. Nlemeyer, 121 (274-
1122).

LOBBY BAR — Diariamente das I0h30min àa
23h30min, os pianistas Eliane Salek e Paulo
Afonso. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito
Mendes de Morais. 222 (322-2200).

JAKUI — Apresentação Maurício Elnhorn. 6B e
sáb, ãs 23h. Sem couvert. Hotel Interoontlnen-
tal, Av. Prefeito Mendes de Morais, 222 (322-
220O). Ingressos a Cr$ 60 mil.

CARINHOSO — Diariamente, às 22h, o conjun-
to de Dora e Carinhoso. Couvert de dom. a 5a. a
Cr$ 20 mil 6a e sáb., e véspera de feriado a Cr*
30 mil. Rua Viso. de Plrajá, 88 (287-0308).

DANCETERIAS
MDXONOS — Diariamente, a partir das 22h,
música de discoteca. Consumação só na 6a e
sáb. a Cr» 25 mil. Rua Cupertlno Durão. 177
(294-2298).
CIRCU8 DISCO — Diariamente, a partir daa
22h e dom. vesp às 16h. Ingressos a Cr» 15 mil,
homem e Cr» 8 mil. mulher. Vesperal a Cr» 5
mil, menino e Cr» 4 mil, menina. O Ingresso dá
direito a um drink ou refrigerante, Rua Oal.
Urqulza, 102 (227-7895).

HELP — Música de discoteca diariamente a
partir das 2lh30min. Ingressos de dom. a 5a a
Cr» 25 mil, homem e Cr» 20 mil, mulher, 6a
sáb. e vesp. de feriado, a CrS 35 mil, homem e
Cr$ 30 mil, mulher; vesperal sáb e dom. às 16h
a Cr» 10 mil (no sáb) e Cr» 15 mil (no dom). Av.
Atlântica, 3432 (521-1296).

PAPIXLON — De 2a a 4a e 8a e sáb, as 22h.
discoteca; 5a, Beatles Alive. com o grupo Idéia
Fixa. Ingressos de 2a a 4a a Cr» 20 mil; 6a a Cr»
30 mil; 6a a Cr» 26 mil e sáb a Cr» 40 mil. Hotel
Intercontinental, Av. Prefeito Mendes de Mo-
raes. 222 (322-2200).

METRÓPOUB — Programação: 3a, Distúrbio
Social; 4a, lançamento do Lp do conjunto The
Cure; 5a Biquíni Cavadào; 6a e sáb., Di Castro e
Sangue da Cidade; dom. Festival de Música da
PUC. A partir daa 21 h. Ingressos de dom. a 5a a
Cr» 16 mil; 6a e sáb. a Cr» 20 mil; Estrada do
Joá. ISO (322-3911).

RADIO

um elenco de bailarinos. Direção de Maurício
Sherman, Coreografia Juan Cario Berardi. Or-
questra do maestro Guio de Moraes. Boala-Rlo,
Av. Afrânlo de Melo Franco. 296 (239-4448). De
2a a dom, ãs 23h. Couvert a Cr» 160 mil.

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO
— Show diariamente, às 23h, com os cantores
Sapoti da Mangueira e Silvio Alelxo, com parti-
cipaçáo de 125 artistas, mulatas e rítmistas e
orquestra sob a regência do Maestro Silvio
Barbosa. Direção de J. Martins e Sônia Martins.
Consumação a Cr» 130 mil, com direito a bebi-
da naoional à vontade e aalgadlnho. Platafor-
ma, Rua Adalberto Ferreira, 32 (274-4022).

KARAOKÊ
KARAOKB CARIOCA — De 3a a 5a, às 2lh. 8a e
sábado às 19h. das 20h, com animação de
Marcos Clnelll. Ingressos a Cr» 20 mil. Eollpee
Bar. Rua Xavier da Silveira. 112 (255-3320).

CHAMPAGNE — Programação: De 3a e 5a, Ka-
raoké, com o grupo Doce de Leite; 4a e dom,
Noite de Romantismo, e o grupo Vozes; 6a e sáb,
Karaokô oom o grupo 4o Crescente. Rua Siquel-
ra Campos, 255 (255-7341). Música para
dançar.
FESTA DO KARIOKE — No andar térreo, piste
de dança e música ao vivo apresentada pelo
ator Mário Jorge. No andar superior, apresen-
tação do ator Rlnaldo Oenes. As 2as. grupo Son
Caribe; 4as pooket show de humor com Fernan-
do Resltt. Couvert e consumação a Cr» 20 mil.
Vogue, Rua Cupertlno Durão, 173 (274-4145).

CANJA — Diariamente a partir daa 20h. karao-
kê, onde o cliente canta acompanhado de play-
baeka ou dos músicos Arnaldo Martinez (piano)
e Aloir (violão). Apresentação do cantor Mario
Jorge. Consumação aCr»30mlle6ae sáb a Cr»
45 mil. Av. Ataulfo de Paiva. 375 (511-0484).

MANGA ROSA KARAOKÉ — Pocket-show Rá-
dlo Pirata com sorteios, brinoadeiraa torpedos e
concurso de gargalhadas. Apresentação de
Luiz Sérgio Lima e Silva e Zaira Zambelli. De 3a
a dom, às 22h. Couvertde 3aa5aedom aCr» 20
mil. 8a e sáb a Cr» 25 mil. Consumação a Cr» 20
mil. Karaoké infantil apresentado por Adelaide
Martins. Sáb e dom, às 17h. Ingressos a Cr» 15
mil, com direito a lanohe. Rua 19 de Fevereiro.
94 (268-4996). Vendas antecipadas no local.

BAMBINO DORO — Programação: 2a a 4a, às
21h. Pagode do Karaokè animado por Alceu
Maia. 5a a sáb, Manuel da Conceição. Alceu
Mala, Sá Moraes e Marcelo Miranda. Sempre, às
21h30min. Sem oouvert. Rua Real Orandeza,
238.

KARAOKÈ VÍT1MA8 DO AMOR — Todas as 3as
e BH. às 22h. animação com Fátima Rossi. Bel
Rebelde, Rafaela e Elo Perdido. Robin Hood,
Pub. Pça do Alto da Boavista, 4515 (288-8357).
Sem consumação.

CASAS NOTURNAS
STUDIO MISTURA FINA — Programação. 3a e
4a, Flávio Pantoja(teclados)eJoca (guitarra); 5a
a sáb., Sérgio Coelhão (cantor e violonista). A
partir das 22h Couvert a Cr$ 20 mil Consuma-
ção 6a e sáb. a CrS 20 mil. além do couvert. Rua
Oarela DÁvila. 15 (259-9394).

JORNAL DO BRASIL
AM 940KHZ

Jornal do Rio: de 2a a 8a, daa 6h30mln às Bh.
JBI — Jornal do Brasil Informa: de 2a a 8a
7h30min. 12h30min. lBhSOmin e 0h30min;
sáb, às 7h30min, 12h30mln e 19h30mln; dom,
às 7h30mln, 12h30mln e 20h30min.
Manhã JB: de 2a a 6a, llh. Grande Debate.
Apresentação de Luia Santoro.
Repórter JB, primeiros 8 minutos de cada hora,
Além da Notlola — oom Vlllaa-Boaa Corrêa, às
7h50mln e 8h45min.
ENCONTRO COM A IMPRENSA: de 2a a 6a. àa
13h. Hoje, entrevista com o prefeito eleito de
Duque de Caxias, JUBERLAM DE OLIVEIRA.
Participam os jornalistas ARCHIBALDO FI-
GUEIRA e JUVENAL PORTELA, do JORNAL
DO BRASIL. Apresentação do repórter NERI
VÍTOR.
Por Dentro da Economia — às 8h05mln e
18hl0mln.
A Margem da Notícia — Com Rogério Coelho
Neto às 17h50min.
Campo e Mercado às 7h50min.
Informações Marítimas e Portuárias às
6h50min, com Pinto Amando.
Arte Final de 2a a 6a, e dom., às 22h com
Maurício Figueiredo.
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
De 2a a 8a
7h — Jogo Aberto — com Vltorino Vieira
7hl5mln — Primeiras do Esporte

Sheomln — Destaques Esportivos
8h30mln — Bola Rolando — com Edson Mauro.
12h06min — EsporteB ao Meio-Dia — com-Ce-
sar Rizzo
17h06min — Bola Dividida — oom Sandro
Moreyra
lShOSmin — Na Zona do Agrriáo — com João
Saldanha
17h àa 18h — Bola em Jogo — oom repórterea.
ao vivo
SOhSOmln — Resenha Esportiva JB — oom
Loureiro Neto
81h06min — Debates Esportivos JB
Quartas e quintas — JB Futebol Show

FM ESTÉREO
99,7MHz

HOJE
20h — Reproduções a ralo laser: Concerto para

dois trompetet, de Vivaldi (Schwarj e Smith — 7:27);
Concerto n° 3, para plano e orquestra, da Bsnok
lAshkenary e Solti — 24:06); Rosamunda — Abertura
a Surte da música incidenteI. de Schubert (Davis —
29:231; Tocata, de Frescobatdi (Starker — 4:35); Ron-
das de Primavera, de Debussy IPrevin — 8:05). Rep-
roduçoes convencionais: Quinteto em dó menor,
para plano e cordas, op. 115. de Fauró (Hubeau e
Quarteto Via Nova — 31:151; Sinfonia n° 6. em ml
bemol menor, op. 111, de Prokofiell IRozhdestvensky
— 38:401: Concerto n° 1, em Ml bemol maior, para
plano a orquestra, de Lisa lArrau — 21:001.

HOJE [iiiiSi

TV RECORD
CANAL 9

A EMISSORA DO RIO

17h.30min

llfef.
De Segunda

a Sexta

17:30 HORAS

18h.30min JORNAL DA

i©ÜHÍ
ONDE VOCÊ FICA SABENDO PORQUE
AS COISAS ACONTECEM.

V_
L_

Com PAULO MARKUN, FAUSTO MACEDO,
MARILIA STÁBILE, SILVIA P0PP0-
VICK e MARIA HELENA AMARAL

MRÁO
STBSBRUCH

LECI BRANDÃO
com Danuza Leão
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Amücar de Castro \Q eSip&ÇO COIltra O VOlllIlíe
Reynaldo Roels Jr.

ATUALMENTE 
recolhido a,

Belo Horizonte, onde traba-
lha e dá aulas, e de onde sal

apenas para expor no Rio ou em
São Paulo, Amílcar de Castro inau-
gura hoje à noite uma mostra de
desenhos e esculturas em ferro na
Thomas Cohn. Ausente do circuito
há cerca de dois anos, Amilcar já foi
um dos principais integrantes de
um grupo que não se caracterizava
pela timidez: o neoconcretismo,
surgido ao final dos anos 50 como
conseqüência de uma cisào com os
artistas concretos de São Paulo.
Diagramador do JB na época,
Amílcar foi o responsável pela re-
formulação gráfica do Suplemento
Dominical que publicou o Manifes-
to Neoconcreto.

A experiência neoconcreta (era
esse, aliás, o título do primeiro nú-
mero do Suplemento) colocou em
evidência uma série de questões
artísticas que, levadas às últimas
conseqüências, conduziram à pró-
pria desintegração do grupo. En-
quanto isso não ocorreu, seus inte-
grantes, liderados por Ferreira Gui-
lar, movimentaram o cenário cario-
ca com uma força até então desço-
nhecida na área das artes plásticas.
As esculturas em ferro de Amílcar
eram chapas de ferro cortadas e
dobradas:

— Eu queria valorizar o espaço
e destruir o volume, pois o volume
era o problema da escultura tradi-
cional. O corte e a dobra na chapa
de ferro permitiram que eu enfati-
zasse a espacialidade e acabsse o
volume.

De lá para cá, a vida e o trabalho
de Amílcar passaram por algumas
mudanças, mas a escultura em fer-
ro e a valorização do espaço escul-
tórico continuam a ser sua princi-
pai preocupação:

^fèmP" * BÉJÉÍto. - iiiÁmu: f flU ^B BB Wifi-
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No ferro
fendido,
Amílcar de
Castro
explora as
formas de
destruir o
volume
escultórico
e
reencontrar
as questões
espaciais
que
considera
relevantes

Quando abro uma fenda na
chapa ou no bloco de ferro, estou
chegando ao limite, às conseqüên-
cias mais extremas. A esse respeito,
os artistas que trabalham o objeto
têm sido tímidos em não enfrentar
o problema do espaço, ao contrário
dos escultores.

Em 1968, após ganhar um prê-
mio de viagem e uma bolsa da
Fundação Guggenheim, Amilcar
foi para os Estados Unidos, onde
permaneceu até 1972. Ao voltar,
encontrou uma situação que consi-
derou "sem o espírito brasileiro" e,
por questões profissionais, insta-
lou-se em Belo Horizonte.

Lá, o trabalho é mais fácil
mas falta o espírito de grupo, que o
Rio está conseguindo reviver, no
Parque Lage, por exemplo. Na épo-
ca do neoconcretismo, houve uma
coincidência muito feliz de interes-.

ses, e o Gullar conseguiu que o
movimento acontecesse de forma
espontânea.

Certamente, o Rio foi a minha
experiência mais importante, não
apenas em termos artísticos, mas
também na área da diagramação.

Depois do neoconcretismo,"mais de acordo com o espírito bra-
sileiro", o trabalho de Amilcar em
Belo Horizonte tem sido isolado,
especialmente porque a escultura é
um dos campos de produção mais
difícil em artes plásticas:— Pintura, pode-se fazer em
meia hora. Escultura, não. Há a
oficina, a mecânica, e os preços
altos. O Itamarati nem pensa em
mandar um escultor para fora, pois
o custo é proibitivo. Além do mais,
o momento agora é o da pintura —
arte é como um holofote, ilumina
uma coisa de cada vez. Mas o im-

portante é que a qualidade foi man-
tida, as coisas boas de hoje são tão
boas quanto eram as de antigamen-
te, e talvez seja a hora de deixar o
neoconcretismo de lado. Embora
eu não vá mudar meu trabalho por
causa disto.

Esculturas e desenhos, a preocu-
pação de Amílcar de Castro é pen-
sar o espaço, independentemente
de o trabalho ser feio ou bonito
("mas o público ainda quer ver se é
belo ou não, e isso já não tem a
menor importância. O que interes-
sa é o pensamento da arte"). Mes-
mo em sua atividade didática, —
seu caminho é incentivar a pesqui-
sa espacial, não que os alunos fa-
çam bons ou maus trabalhos. Uma
atitude que põe em foco a coerência
do percurso de Amílcar, dá ruptura
neoconcreta até hoje.
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A 
publicação do
Manifesto Neo-
concreto no Su-

plemento Dominical do
JB, em março de 1959,
foi a resposta dos artis-
tas cariocas, liderados
pelo critico e poeta Fer-
reira Gullar, ao movi-
mento concreto de São
Paulo, acusado por
seus"desvios mecani-
cistas". A intenção dos
cariocas era reencon-
irar criticamente os as-
pectos sensíveis da
arte.

Formaram o neocon-
cretismo artistas como
Hélio Oiticica, Lygiá
Clark, Lygia Pape, Wil-
lys de Castro, Aluísio
Carvão, Reynaldo Jar-
dim e Amílcar de Cas-
tro. No Suplemento Do-
minical, Amilcar lançou
não de uma diagrama-
ção que constituiu, em
si, uma obra neoconcre-
ta. O número era dedi-,
cado à exposição do.
grupo, apresentada no.
Museu de Arte Moderna.
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CRUZADAS carlos 
da silva

HORIZONTAIS — 1 — parle do couro do cavalar ou do
muar da regiáo do flanco, desde a base do pescoço até
às nádegas, e limitada pelo fio do lombo e por uma
linha média que vem do peito até o ânus. passando
pela parte inferior da barrigada; tira muito fina que se
retira do couro pelado e raspado para fazer trançados;
6 — substância orgânica formada pela combinação de
16 átomos de carbônio, 34 de hidrogênio e um de
oxigênio; 10 — cobrir com areia ou com matéria
semelhante à areia; turvar, perturbar o juízo, a cabeça;
11 — espécie de dança rural cantada, popular, prova-
velmente do origem portuguesa, mas cujo ritmo
sofreu alterações por influência negra; 12 — defeito
moral; mendáculo; 14 — gato especial, de escape
fortemente preso ao convés, e destinado a aboçar a
amarra da áncola e libertá-la rapidamente quando
necessário; 15 — trombeta com ressoador. doslndios
bororós, a qual produz um som cavernoso e grave, que
serve para acompanhar os ritos religiosos e as cerimô-
nias fúnebres; 17 — certa ave palmipede; 18 — soltar
(a ave) grito agudo, quando assustada ou enfurecida;
20 — preposição cujo uso mais geral é caracterizar a
relação atnbutiva possessiva, 22 — aterro à beira de
rio para proteger contra inundações os campos ou
fcjgares marginais; terra ajuntada ao redor do tronco
das árvores para resguardar-lhes as raízes contra o
calor; 23 — drama inteiramente cantado, com acom-
panhamento de orquestra, ou intercalado com diálo-
gos falados, ou com recitativos-acompanhados por um
instrumento de teclado. 25 — prelixo latino que traz a
idéia de negação; 26 — utensílio de enfermagem que
é uma cuba reniforme; parte triangular de uma abóbo-
da, compreendida entre a linha do extradorso, a do
prolongamento dos seus pés direitos e a que passa de
nível por seu ponto mais elevado; 28 — galo cuja
plumagem é semelhante à da galinha; 30 — qualifica!!-
vo de um dos satélites de Júpiter; 31 — (ant)
rompimento; violência; 32 — representação de linha

paralelas que formam curvas côncavas e convexas;
perturbação periódica mediante a qual pode haver
transporte de energia de um ponto a outro de um
material ou do espaço vazio; 33 — aquele que náo
possui vocaçáo ou faculdade artística.
VERTICAIS — 1 — suporte vertical para uma ou mais
lâmpadas; peça destinada à iluminação, presa ao teto
ou a um braço, em geral por meio de correntes, de
onde pendem dispositivos para um ou mais focos de
luz; 2 — cada uma das ninfas dos bosques e das
montanhas; cada uma das cinco divisões floristicas
brasileiras, a qual. segundo Martius. abrange toda a
região campestre do Brasil; 3 — nada; não; 4 — vaso
de barro para guardar vinho e outras bebidas; 5 —
bezerra que tem dois anos; 6 — orixá que representa
as potências contrarias ao homem, o assimilado pelos
afro-baianos ao Demônio dos católicos, porém
cultuado por eles, porque o temem; 7 — sedimento
não estratificado, depositado diretamente pela geleira,
e formado pela mistura de fragmentos rochosos de
todos os tamanhos, desde seixos ató material argilo-
so; 8 — peixe teleósteo percomorfo, da família dos
carangideos. coloração do dorso verde-azulada (pi.); 9
— primeira corda do violoncelo; 13 — perda da
transparência do cristalino ou da sua cápsula, 16 —
anel das Agaríceas, quando formado por filamentos
que nào eram unidos; 19 — conjunto de ponto no
espaço, para onde convergem, ou de onde divergem.
os raios luminosos que, originados de um objeto
luminoso ou iluminado, passam através de um sistema
óptico; 21 — corcovos. salto repentino de um cavalo.
23 — 0 tipo mais puro das vibrações sonoras mágicas
mais ativas; 24 — sentimento da própria importância,
27 — átomo ou grupamento de átomos com excesso
ou com lalta de carga elétrica negativa, 29 — nos
xangós, pequeno tambor feito de um barril, 31 —
divindade polinésia representada com duas faces
Léxicos: Mor: Aurélio e Casanova*.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — base. carma. abastar; eu. santiamen, tre.
abatis; abda, est, er; luca, atirada, ot. samoiedo, cd; dedadas;
oogamo, eu.
VERTICAIS — vasta, abatbetado; sanedrim; est; caaba, a*na,
menisco, au, tia. eteu, status; vaiem, lada, asco. roda, dedo, ode.
au.

3. Calcar 16)
4. Cesto de cipó (5)

Palavra-chave:
11 letras

Correspondência pera: Rua das Palmeiras. 57 ap. 4
Botafogo - CEP 22 270

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determi-
nado vocábulo, cujas consoantes já estáo inscritas no

quadro acima. Ao lado, à direita, é dada uma relaçáo 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-
chavo. As letras de todos os sinônimos estáo contidas
no termo encoberto, respeitando-se as letras repe-
tidas.

Soluções do problema n° 2094: Palavra-chave:
JUAPITANGA
Parciais: Japana, Janitá. Japani. Juta. Jaga, Junta.
Jiga, Janga. Japu. Japiú, Jatai. Juga, Jita, Jupiá. Janta,
Jugal. Jmga, Jaúna. Jungia, Japi.

QGOGRIFO jerònimo ferreira

PROBLEMA 5. • Da Sardenha (5)
M° 2095 6' Des,in0 '5'

7. Fruto do sapotizeiro
__________ <6>
5?"*^"j 8. Persuadir (61

¦* 9. Putrefação do tecido

(6)

S10. 

Oue dá saúde 15)
11. Que sai (6)
12. Que tem sedas (6)
13. Saboroso (6)
14. Subjugado (8)

r» 15. Superior (6)
___^^^^^^^^^_ 16. Terrina para sopa (7)
^""^^^^^^^ 17. Trabalheira 16)

18. Vassalo (6)
19. Vigor 15)

1. Aquele que sua (6) 20 Vinho de maçás (5)
? Assina ar o

ÁRIES — 21 de março a 20 de abril
Dia que lhe dá indicações positivamente bem
equilibradas para negócios, trabalho e interesses
materiais. Procure condicionar-se para levar a sua
vivência em familia e no amor esse quadro de
positividade e compensação. Controle suas rea-
ções e emoções.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Ainda bem influenciado pela Lua, que lhe dá acerto
nos assuntos financeiros e potencializa sua sensi-
bilidade para as artes e moda, você terá uma terça-
feira bem positiva em seus assuntos pessoais.
Procure ser prudente nas opiniões sobre assuntos
domésticos. Saúde irregular.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Vivendo quadro irregular, com indicações de insta-
bilidade material e inquietação no trato pessoal, o
geminiano deve usar de toda a sua capacidade de
conciliação para superar problemas. No amor resi-
de seu melhor momento do dia. Romantismo.
Saúde carente de cuidados.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
Agindo de forma a controlar qualquer impulso de
pronta decisão quanto a gastos e compromissos, o
canceriano terá uma terça-feira positiva, na qual o
planeta Vênus o fará sensível a pequenas, porém
significativas, demonstrações de apreço e carinho.
Saúde boa.

LEÃO — 22 de julho a 22 de aposto
Dia de positivas mudanças em favor do leonino
que se beneficia de quadro muito positivo em
relaçáo a suas finanças e de bons acontecimentos
envolvendo o trabalho e o amor. Satisfação interior
muito forte diante de acontecimentos novos. Saú-
de carente de atenção.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro

Sua terça-feira mostra uma influência irregular em
relaçáo a dinheiro, dividas e compromissos. Mas,
tal condicionamento náo eliminará a forte disposi-
çáo favorável ao amor e ao trato afetivo. Sensibili-
dade forte. Dedicação e harmonia. Saúde regular.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro

Contando com incomum sorte e com fatores de
boa influência de seu regente, Vênus, o libriano
disporá de condições para concluir negócios, acer-
tar associações e levar avante tudo o que diz
respeito a seu crescimento patrimonial. Dia neutro
nas demais casas.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de no-
vembro

A terça-feira do escorpiano transcorrerá em clima
tranqüilo nos seus assuntos materiais, aplicações
financeiras e desempenho quanto ao trabalho. No
entanto, você deve se acautelar diante de possi-
veis problemas em família e no amor. Comporta-
mento irritadiço e instável. Saúde boa.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro

Posicionado em quadro de amplo favorecimento
pessoal, o sagitariano viverá um dia muito positivo
quanto à sua rotina. Reconhecimento e apoio que
lhe darão vantagens no trabalho e nos negócios.
Afetividade destacada em quadro que realça a sua
disposição para o amor. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de
janeiro
Você conta com influências moderadas para a sua
terça-feira. Mesmo assim busque mudar o quadro,
agindo de forma mais direta e dinâmica diante de
qualquer exigência em familia. No amor você
poderá viver boas surpresas com o passar do dia.
Saúde instabilizando-se.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A vivência do aquariano junto a colegas e associa-
dos se fará hoje em clima de entendimento e
colaboração. Busque aprofundar essa influência e
aja de forma cooperativa. Motive-se em relaçáo à
vida em família e nas pequenas, mas importantes,
manifestações de amor. Saúde boa.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março

Dotado de força de vontade e persistência, você
deve procurar seus objetivos de trabalho e nego-
cios. Neles terá êxito e se motivará ainda mais para
outras realizações. Carência de carinho e ternura
em suas atitudes diante dos mais íntimos. Saúde
debilitada.



JORNAL DO BRASIL
terça-feira, 26/11/85 o CADERNO B o 7

Flavio Rangel

Os Direitos do Inverno
HEATHROW 

— O Congresso Interna-
cional do Outono, que está se reali-
zando às margens do lago de Garda,
no norte da Itália, recebeu um sem-

número de novas comunicações referentes a
acontecimentos inusitados em várias regiões

-da Europa, mas os cientistas presentes já che-*garam à conclusão de que será muito difícil a
permanência deste outono depois de 22 de"dezembro, 

data em que normalmente tem co-
meçado o inverno no Hemisfério Norte.

O outono de 1985 caracteriza-se por uma
especial qualidade de luz e, até agora, pela
constância do sol, pálido embora, refulgindo
contra um céu azul sem nuvens. Tantos dias
assim foram raros na história dos outonos. O
departamento literário do congresso, que criou
uma cadeira de outono comparado, concluiu
que certos outonos, descritos por Mareei Proust
em Em em Busca do Tempo Perdido, por
Ernest Hemingway em A Moveable Feast e por
Cole Porter em várias de suas canções, podem
ter tido quase a mesma qualidade do outono de
1985, mas a concordância geral é de que este
não está para brincadeiras, sendo tão bom

quanto a safra de champanha de 1921, a série
sobre a mensagem bíblica de Marc Chagall ou o
grito que Lord Laurence Olivier deu, fora do
palco, na peça Mercador de Veneza, em que
fazia o papel de Shylock. O departamento mu-
sical do congresso procura fixar, exatamente,
qual dos outonos que viveu o compositor Anto-
nio Vivaldi e que lhe teria servido de inspiração
para as suas Quatro Estações. Não estão sendo
considerados os outonos descritos por Don
Quixote, pois sâo o resultado dos delírios de
Alfonso Quijana, e nesta questão de outonos o
congresso nào aceita senão contribuições com-
provadamente científicas.
O sr. Giovanni Buonaventura: antigo agricul-
tor e hoje trabalhando como camareiro da Villa
Scacciapensiere — antiga construção patrícia
transformada em hotel, situada ao norte de
Sienna — deu belíssima contribuição ao con-
gresso, relatando o que viu nos jardins da
Villa."Às dez horas e doze minutos da manhã
de trinta de outubro" -- comunicou ele —
"todas as folhas de árvores que ainda restavam
caíram juntas, a um só tempo e em suave
farfalhar. Depois de quarenta e sete segundos

todas alçaram vôo ao mesmo tempo, e sobre-
voaram a sinuosa cidade de Sienna, pairando
durante dez minutos sobre a Piazza dei Campo,
para em seguida abandonarem a cidade, voa-
rem rumo norte em direção a Pisa, onde contor-
naram a torre inclinada, antes de mergulharem
no rio Arno". O físico alemão Wolfeang Sebas-
tian Beethoven que, como Albert Einstein,
sempre quis ser violinista, perguntou-lhe se ele
ouvira alguma espécie de música acompanhan-
do as folhas. "Sim", respondeu: "o meu patrão
gravou a música aqui" e apresentou um casset-
te ao congresso. Os dois estudantes brasileiros
presentes ao congresso e que foram nomeados
diretores do Institut des Hautes Études de Ia
Vagabondage et de Ia Flannerie disseram que a
música era a "Valsa de Eurídice", de Vinícius
de Morais, executada por Baden Powell. O sr.
Buonaventura, que tem 93 anos de idade e está
de passagem pelo lago de Garda em direção a
um arrabalde de Verona, onde pretende visitar
seus avós maternos, ganhou de presente da
direção do congresso uma caixa de figos frescos
e um ursinho de pelúcia."Há, verdadeiramente, qualquer coisa de musi-
cal no outono de 1985", disse mr. Bumbee

Goodear, catedrático de clarineta no Departa-
mento Musical da Universidade de Obermaga-
rau, nos Alpes alemães. O professor, inglês de
nascimento, costuma passear pelo lago Konig,
para estudar os efeitos do eco. "Quando o piloto
do barco tocou seu pistom para as montanhas,
como sempre faz para mostrar o eco aos turis-
tas, aconteceu uma coisa "Rather peculiar",
para usar sua própria expressão. "O rapaz
tocou "Alexander's Ragtime Band" porém o
eco respondeu com "Os Concertos de Bradem-
burgo".
Mas toda a euforia dos participantes do con-
gresso com a esperança de que o outono de 1985
fosse eterno, terminou com a chegada do con-
gressista John Goldfoot que, declamando o
verso de T.S. Elliot que diz "The golden october
falls into the somber november" mostrou a
primeira página do jornal "Nice-Matin", onde
se lia a manchete "o inverno meteu o seu nariz",
avisando que já caiu neve nos Pirineus. As lojas
de Londres preparam-se para o Natal: as moças
de Munique usam seus cachecóis. O outono de
1985, a partir de 22 de dezembro, pertencerá à
História.
É hora dos brasileiros voltarem para casa.
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musica,

O ano do cinqüentená- .
rio da morte de Fer-
nando Pessoa, outro
poeta, este devotado à

exercita seus heterôni-
mos. Depois do sucesso devasta-
:dor de seu samba-enredo Vai Pas-
sar, Chico Buarque reaparece
com suas metáforas cinematográ-ficas na pele dos personagens de' um filme — Malandro (no Brasil,
Ópera do Malandro) — e uma: peça, Corsário do rei, esta em
parceria com Edu Lobo."É muito
provocante essa condição de hete-
rónimo" — garante. "Gosto de po-
;der escrever pensando como uma
•menina de 17 anos veria, por
exemplo, o Brasil se preparando
Ipara entrar na Segunda Guerra
Mundial ( a faixa Rio 42, cantada
por sua sobrinha Bebei no LP
Malandro)". O lançamento de
•dois LPs, Malandro, por sua gra-
Vadora, a Barclay, e Corsário,
^através da Som Livre, ambos com
;elencos estelares, também é uma
;forma de Chico fugir à tradicional
;cobrança "de um segundo Vai
Passar"- Ele já conhece essa pres-
isão desde quando emplacou A
Banda, há 20 anos. "Do lojista ao
;diretor da gravadora todos ficam
;esperando a repetição do su-
;cesso".
1 "^Vacinado contra as inconse-
Iquências das listas de vendagem'.dé discos (ele reclama da pequena
Repercussão de trilhas de cinema
como as de Para Viver um Gran-' ide Amor e Quando o Carnaval
ÍChegar; "dessa só me restou uma
ifita gentilmente copiada pela Na-
;ra Leão"), ele acredita no êxito
'dos dois projetos apesar de não se

, 'dispor a fazer shows para divulga-
!los. A última vez em que subiu
ínum palco para temporada foi
,num dueto com Maria Bethânia,
;no Canecão, em 1975. Tentou vol-
;tar "bem longe", brinca, via Bue-'nos Aires, dividindo microfones
com seu amigo dos tempos de
lamadorismo em São Paulo, o vio-
ilonista Toquinho. "Não me senti à
;vontade como eu esperava" — de-
;cepcionou-se. A provação mais re-
.cente foi ao lado de Gilberto Gil,
dias atrás no Anhembi, em Sáo

; Paulo, na semana dos 20 anos de
carreira do artista para quem es-
;creveu a contracapa do LP de
•estréia. "íamos fazer o Cálice em
¦dupla, coisa que a censura nos
ampediu na Phono 73, desligando

. 'os microfones". Ficaram em A Ri-
;ta, "que é mais fácil", e na Volta

. ;do Malandro, do novo LP, que Gil
; considerou uma espécie de afoxé

, •baiano ("na falta do ritmo certo,
. 'chamei de parangolé"), além de
, !en.cantar-se com o verso "o ma-
i Uandro é o barão da ralé". É a faixa

;que abre Malandro, na voz do
, [próprio Chico, em continuidade

ao samba Homenagem ao Malan-
fc_ 

¦-¦'-

dro, do álbum duplo A Ópera do
Malandro (1979), que ironizava a
substituição da ingênua malan-
dragem da Lapa pelo malandro
profissional, de gravata e colari-
nho branco,"que nunca se dá
mal".

Tomando as últimas taças de
vinho branco gelado antes de en-
trar na "semana da saúde", após
quatro meses de noites maldormi-
das por conta das gravações e
composições simultâneas dos
dois LPs, Chico explica a fixação
na figura do malandro que trans-
formou em peça, adaptando Ber-
told Brecht (Opera dos Três Vin-
tens, 1928) e John Gay (Ópera dos
Mendigos, 1728), e agora em filme
("já sem nada a ver com os textos
iniciais"), dirigido por Ruy Guer-
ra. "O que me fascina na figura do
malandro dessa época, década de
40, é o seu caráter lúdico. Ele não
era só esse cara que quer levar
vantagem em tudo. Tinha tam-
bém o lado da trapaça por brinca-
deira, pelo simples espírito da go-
zação. Isso tem em alguns outros
lugares, como em Nápoles, onde
um amigo meu comprou no redu-
to da malandragem local uma ca-
misa que só tinha a parte da fren-

te. O cara não estava só economi-
zando pano nessa história. Havia
um claro intuito de brincadeira,
molecagem."

Esse, aliás, é o clima de várias
faixas da trilha do Malandro. Há
Bum claro sentido crítico linha
"República de Bananas" na rebo-
lante rumba Las Muchachas de
Copacabana, entregue a um dos
cantores que Chico mais gosta de
ver com suas músicas, Ney Mato-
grosso. Aproveitando que Ney es-
te ano não lança disco e identifi-
cou-se com a letra, que promove a
habitual mixórdia latina ao gosto
dos americanos ("Chica sergipa-
na/paraguaia da Jamaica"), Chico
entregou-lhe a faixa, cantada no
filme por um coro de atrizes. Tam-
bém o Tango do Covil (reedição
sem censura dó primeiro disco)
cai na gandaia através do coral
masculino Os Muchachos do Ma-
racujina. Formado entre outros,
por Miltinho e Ruy, do MPB4,
Carlinhos Vergueiro e Danilo
Caymmi, o caótico coral não es-
conde a voz zombeteira do pró-
prio Chico Buarque imitando um
pretendente a garçom francês
cujo sonho é falar, com elegância

Um artista atento
Nunca escrevi um poema para

ser musicado. O papel em branco
me inibe. Essa história de que se
não fosse músico eu seria um
poeta de livro é meio furada. Só
escrevo para músicas já compôs-
tas ou então compondo junto. No
máximo, sou capaz de musicar
poemas alheios, como o Morte e
Vida Severina, do João Cabral,
no inicio da carreira. Mesmo as-
sim, foi uma dificuldade.

Tietagem até um certo ponto,
essa de pedir autógrafos, conver-
sar, eu tolero. Mas quando junta
muita gente e começam a me
sufocar, me sinto mal e caio fora.

O pessoal que faz videoclip das
minhas músicas fica preocupado
em evitar dizer com imagens o
que as letras já dizem. É o proble-
ma da redundância, do pleonas-
mo. Mas eu componho sempre
pensando nas cenas das músi-
cas, não tem jeito.

Depois de um sucesso como o
de Vai Passar, ou se tira o time ou
se faz uma coisa completamente
diferente. Optei pela segunda ai-
ternativa. Até porque não enten-
do muito de samba-enredo. É co-
mo o rock: acho todos parecidos,
mais por uma desinformação mi-
nha. Entrei nessa de samba-
enredo por acaso, fazendo um
sobre Getúlio Vargas para a pe-
ça do Dias Gomes. Achei inleres-
sante a liberdade dessa lingua-
gem que soaria demagógica ou
impertinente em outro tipo de
música.

Náo concordo com as críticas
"a presença dos artistas nos pa-
Ianques dos comícios. A mobili-
zação pelas eleições diretas teve
muito daqueles grandes espeta-
culos que a gente vinha fazendo
no Riocentro e depois o Canta
Brasil. Além disso, o artista, por
seu papel político na época da
ditadura, ganhou credibilidade.
Náo é só um enfeite. Nem sua
atuação política pode ser com-
parada à recomendação de uma
marca de sabonete.

Em São Paulo, o Vai Ganhar,
que fiz para o Fernando Henri-
que em cima do Vai Passar, não
deu certo, mas deu em outros
lugares. Gosto muito desse tipo
de trabalho com paródias. Antes
mesmo, para o próprio Fernando
Henrique na candidatura ao Se-
nado, eu tinhafeilo uma do Açor-
da, Maria Bonita. Aqui no Rio,
tinha feito outra pro Modesto da
Silveira. Faço com prazer. A de
Sáo Paulo não deu certo, mas vai
passar.

Não me considero um carafe-
chado. Estou constantemente re-
formulando meu trabalho, pres-
tando atenção às novas lingua-
gens. Mas. no fundo, no fundo,
você fixa na memória a época em
que você está mais aberto para
as informações, a adolescência,
a infância. A música americana
que eu conheci era Elvis Presley.
Muito da minha memória vem
dos anos 50.

pedante, a respeito de champig-
nons..

Também da trilha anterior da
Ópera do Malandro é o Hino da
Repressão, desdobrado agora em
duas partes. Na primeira o ator
Ney Latorraca, com boa interpre-
tação, traça o retrato cantado de
um bandido procurado. No verso
é a vez da caça: o próprio Chico,
no segundo turno do Hino da Re-
pressão, flagra um torturador
apanhado pelo contrapé da histó-
ria. Mas a trilha do Malandro tam-
bém tem doçuras como O Último
Blues, com Gal Costa, Sentimen-
tal (Zizi Possi) ou a nuançada
Palavra de Mulher, com Elba Ra-
malho reafirmando seus dotes si-
multâneos de cantora e atriz. Em
Aquela Mulher, um samba-
canção, o convocado é A Paulinho
da Viola ("essa era a cara dele",
lembra Chico), há dois anos afãs-
tado dos estúdios de gravação.

Menos frontal e mais densa, a
trilha de O Consário do Rei exige
mais audições para ser assimila-
da, como o anterior Grande Circo
Místico, da mesma dupla, Edu
Lobo e Chico Buarque. Há prati-
camente um idioma sonoro para
cada uma das faixas, envoltas em
esmerados arranjos de Chiquinho
de Moraes, Eduardo Souto Neto e
Mauricio Maestro. Na dificuldade
de encontrar títulos, Chico e Edu
optaram por enunciados do ritmo
de cada música, como o desabrido
Tango de Nancy (Lucinha Lins), o
melífluo Bancarrota Blues (Nana
Caymmi) ou o tenro Acalanto
(Ivan Lins). Mas se a Opereta do
Moribundo (MPB-4) segue o tra-
çado elegante de suas parentes da
Corte de Luis XIV, segundo o au-
tor da letra, o Choro Bandido
(cantado por Edu Lobo e Tom
Jobim) é quase uma valsa. Já o
Salmo (Zé Renato & Cláudio Nuc-
ei) "é todo chupado dos salmos de
David", ainda de acordo com seu
letrista. " Que Deus me perdoe" —
exorcisa Chico. O rock entra em
Show Bizz, na teatralizaçáo da
Blitz, "numa parte bem chorus
line, antes do inicio da peça pro-
priamente dita". E a Verdadeira
Embolada (Fagner, Chico Buar-
que e Edu Lobo) também segue
uma inclinação roqueira, mas
apenas na orquestração. A despei-
to de passado em três planos de
época bem distintos, o Corsário
tem uma trilha atemporal, como a
do Malandro. "Tudo faz parte do
mesmo saboroso desafio" — anota
Chico. "Dar força ao musical bra-
sileiro, que chegou a ter um for-
mato esboçado no teatro de revis-
ta, depois nas célebres montagens
do Arena, de uma economia de
meios semelhantes ao cinema de
câmara na mão, até chegar aos
dias de hoje, com mais recursos
técnicos, mas evitando copiar a
Broadway".

Elsa Morante vivia cercada de ga-
tos num casarão do Centro de

Roma

A romancista dos
heróis anônimos

ROMA 

— A escritora El-
sa Morante, uma das
mais importantes ro-

mancistas européias do pós-
guerra, morreu ontem de ata-
que cardíaco, informou sua ir-
mâ Maria Morante. Tinha 67
anos.

Há dois anos e meio, semipa-
ralítica, Elsa Morante, ex-
mulher do escritor Alberto Mo-
ravia, estava internada numa
clinica, após tentar o suicídio. O
longo e caro tratamento a que
se vinha submetendo era
custeado pela Municipalidade
de Roma.

Era a maior escritora italiana.
Sua obra principal — La Storia,
lançada em 1974 — vendeu mais
de 2 milhões de exemplares e
chegou a ser considerada o ro-
mance do século, por críticos
que a situaram, em densidade e
importância, no mesmo nível de
Os Irmãos Karamazov, de Dos-
toievski. Silenciosa e solitária-—
morava em companhia de 15
gatos num casarão da Via Del-
l'Oca, no Centro de Roma —,
jamais perdeu, no entanto, a
capacidade de fazer amigos de-
cucados.

Nem por isso amava a vida: há
•dois anos e meio, em abril de
1983, tentara o suicídio com
"um punhado de pílulas", como
disse ainda em torpor aos medi-
cos do Hospital San Giacomo,
depois de salva pela velha e fiel
governanta, que desconfiara do
seu inusitado propósito de ir
dormir mais cedo. Havia acaba-
do de escrever o seu mais trági-
co e desesperado romance, Ara-
coeli, onde registrara estas li-
nhas reveladoras: "A mania da
morte é um talismã; e quem o
carrega adquire um corpo má-
gico".

A mania da morte — que des-
sa vez a deixou paralítica da
cintura para baixo —, se era
antiga, tomou vigor depois de
sua separação do romancista
Alberto Moravia, em 1963. Ela
casara com esse outro grande
vulto da literatura italiana em
1941. Foram 22 anos de relação
tormentosa. A essa perda, se-
guiram-se outras, definitivas: as
mortes de seus mais próximos
amigos, o pintor hippie Bill Mo-
row, o cineasta e escritor Píer
Paolo Pasolini e o agente literá-
rio Erich Linder, último homem
em quem ela dizia confiar. An-
tes da morte de Linder, mais um
desgosto profundo: descobriu-

se na personagem principal,
cruelmente exposta, do roman-
ce de um jovem autor, seu ex-
protegido literário. Era descrita
como uma velha escritora ama-
lucada que só a busca do amor e
a curiosidade por situações ex-
cèntricas tiravam-na momenta-
neamente de uma permanente
solidão.

Era uma ingratidão insupor-
tavelmente pesada a quem ti-
nha grande carinho exatamente
pelos anônimos: os heróis das
obras de Elsa Morante, nascida
em Roma em 18 de agosto de
1918, eram as crianças, os cam-
poneses, a gente simples e ile-
trada que, segundo ela, eram as
únicas pessoas que podiam vi-
ver de forma autêntica e instin-
tiva. Tinha autoridade para o
julgamento: depois de viver to-
da a infância no bairro pobre de
Testaccio, morou alguns anos
com uma madrinha rica, o que
lhe permitiu comparar os estilos
de vida da alta sociedade e das
pessoas comuns. Sua opção é
conhecida e obteve este reco-
nhecimento do ensaísta e críti-
co Georg Lukács: "Elsa Moran-
te é um dos maiores talentos de
escritor que eu conheço e um
dos poucos artistas que revela-
ram com propriedade e conheci-
mento a alienação do mundo
burguês".

Entre as obras mais populares
nas quais Elsa Morante disse-
cou essa alienação figuram
Mentira e Sortilégio, seu pri-
meiro romance; A Ilha de Artur
("Artur sou eu" — disse ela cer-
ta vez, assim como Lamiel é
Stendhal, completou o crítico
Jean-Noel Schifano, tradutor da
Elsa para o francês) e La Storia,
onde ela refaz sua infância no
Testaccio.

Elsa Morante era autodidata e
vivia praticamente isolada des-
de a publicação de La Storia, há
11 anos. Nas duas últimas déca-
das não deu mais de três entre-
vistas; considerava que tudo o
que tinha a dizer estava em seus
livros. Na introdução a um de-
les, o livro de poemas n Mondo
Salvato dai Ragazzini, ela es-
creveu: "As crianças se interes-
sam pelas coisas sérias e impor-
tantes. Os adultos, em sua
maior parte, se preocupam ape»
nas com trivialidades e coisas
sem valor."

Nâo era o seu caso.



ROUPAS SOB-MEDIDA
Em 3 pagamentos - calças -
camisas - blazers sociais e
esportivos - entrega rápida

tGEAGA TAPETES
Av. N. S. Copacabaiu, 581 IJ' «*• T. 257-99%

(Cenlro Comercial Copacabana)
R. Vl«. Hrajá. 580 Sub-Jok) 102. T. 239-6547

(Galeria Vltríne Ipanema)

Airaiolos Diamantina
¦ M. Cláudia 
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No Maksoud Plaza tem tudo.
Tem cabeleireiro, barbeiro, sauna, ginástica &
squash. Tem comida brasileira, francesa,
Italiana, japonesa, espanhola, suíça,
escandinava e por ai afora. Ou seja: tem um
pouquinho de cada lugar do mundo. Tem as
melhores cachaças do Brasil e os mais raros
importados. Tem chá da tarde, tem sorbet e
café americano. Tem buffet-feijoada, breakfast
japonês e restaurante aberto 24 horas por dia.
E tem intérpretes, secretárias e escritórios
de aluguel. Tem Pavilhão de Eventos, tem Teatro,
tem lojas e safão de jogos.
Tem o 150 Night Club para você drincar e
dançar a noite inteira ao som da Banda 150.
E tem shows memoráveis com os maiores astros
da música mundial.
Até Centro Médico tem!
Nas suites e apartamentos tem de tudo,
inclusive Imagens internacionais pela TV
porque também tem antenas parabólicas. E,ainda,
tem planos econômicos de hospedagem para
quem tem bom gosto e quer ter muito mais
conforto e comodidade.
Viu? No Maksoud Plaza tem tudo. Mas quando
você vier, reserve um tempinho para visitar
Sáo Paulo. Esta cidaue também tem uma porção
de coisas que você vai adorar.

NO 150, ÚLTIMOS DIAS DA
HENDRICKS FAMILY.
O fabuloso jazz da Hendricks Family - liderada
pelo magistral intérprete, arranjador e
compositor Jon Hendricks - estará no
150 Night Club do Maksoud Plaza somente até
dia 7. Um espetáculo obrigatório. De terça a
quinta, às 22h. Sextas e sábados, às 23h.
Hóspedes do hotel pagam a mesma taxa de
sócio do 150.
Antes e depois do show, e como
sempre acontece de segunda a sábado, os astros
da casa tocam e cantam para você ouvir e
dançar: Johnny Alf, Banda 150 e Bob Mckay. Se
você só quiser dançar venha depois do show.
No 150, a noite sempre continua.
A seguir, Francis Hime (10 a 14/12),
Jair Rodrigues (17 a 28/12) e
dia 31 "Réveillon Dourado" com Steve Ross.

WÊ^M
LE MOULIN DE MOUGINS:
O FESTIVAL COM O MELHOR
DA COZINHA FRANCESA,
SÓ ATÉ DIA 30.
Sábado é o último dia para você provar as
delicias de uma cozinha premiada com
3 Estrelas Michelin e 4 Toques Vermelhos de
Gault-Millau. São os pratos do'Le Moulin de Mougins' - o restaurante de
Roger Vergé na França - que Serge Chollet,
chef do Moulin, está preparando nos horários de
almoço e jantar do 'La Cuisine du Soleil'
do Maksoud Plaza, e que os connaisseurs do
mundo inteiro n?o se cansam de elogiar.

Cuisine\
Soleil,du

NO TEATRO MAKSOUD PLAZA,
OS GRANDES CONCERTOS DA
SÉRIE ADRIANO RAMOS PINTO.
Hoje, às 21 h, a apresentação de
Clara Svemer e Paulo Moura, um 'duo' 

já
consagrado de piano e sax em obras de
Radamés Gnatalli, Chiquinha Gonzaga, Debussy
e Milhaud, entre outros. ,
Dia 3/12, Norton Morozowicz: flautista
excelente que acompanhou J.P. Rampal em
São Paulo e regente já dos mais conceituados.
Obras de Bach, Corelli e Mozart. Participação da
Camerata Paulista e pianista Sérgio Melardi.
Por fim, dia 9/12, a vez de
Jean-Louis Steuerman, o pianista carioca que
construiu uma das mais sólidas carreiras na
Europa, duas vezes premiado por suas
interpretações da obra de Bach.
Patrocínio: Silmar Import.
Apoio: Pan Am, CCE, IBM, Melitta e Omnipol.

À "TEATRO <¦¦*
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'VIAGEM GASTRONÔMICA PELO
BRASIL'. UM FESTIVAL
COM O QUE HÁ DE MAIS
GOSTOSO EM NOSSA TERRA.
A partir deste sábado, 30, e até dia 15 de
dezembro, o Cate Brasserie Belavista do
Maksoud Plaza estará promovendo, nos horários
de almoço e jantar, o mais delicioso passeio
qiie você pode imaginar: 'Viagem Gastronômica
Pelo Brasil'. Sob a supervisão de
Silvio Lancellotti, um festival que vai desde o"Azul Marinho" - peixe à moda dos caiçaras
- até o "Tabefe" - um creme a base de gemas,
amêndoas e vinho do Porto que fazia o maior
sucesso no Império. Não perca.

BELAVISTA
CAFEBRASSERIE

CONVITE

Quando vooó 39 hospedar aqui, .
tragaeate conviw Êle lhe dará
direito - bem como «um acompanhante •
ao Chd das 5 Estrela*
do Café Brasserie Belavista
do Maksoud Plaza: um buffet com as mais
deliciosas especialidades para você aa
servirá vontade «que t\
poderá »er saboreado ^ £T>
de domingo a sexta,
das I5àa I8n.com música/
clássica ao viva
Um programa
bem paulistano
presenteando
o seu bom çosto. <

E MAIS:
Mezzanino.Cave Arlanza• Vlklngs.
Trianon Plano Bar «Batidas e Petiscos Bar*
Atrlum Lobby BaoPool Snack Bar-Patlsserlo

MAKSOUD PLAZA
SAO PAULO

Alameda Campinas, 150 - Tel.: 251-2233.

one otThífleadinfHotels ofthéWorld'
Ligue (011) 800-8811 e informe-se sobre os
nossos planos econômicos de hospedagem.

A ligação é gratuita de qualquer ponto do pais.

II fest .; JPJJI
Foto de Marco Antônio Cavalcanti

Patriarca
do cinema
desconhecido
no Brasil
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Para Manoel de Oliveira, brasileiros não aceitam língua falada em Portugal

PATRIARCA 

do cinema
português: diretor de Ani-
ki-Bobo, de 1942, filme
considerado precursor do

neo-realismo europeu; dono de
grande prestígio junto à critica do
Cahiers du Cinema, onde seus ül-
mes estão freqüentemente entre os
10 melhores; Manoel de Oliveira ain-
da é um ilustre desconhecido do
grande público brasileiro. Até hoje,
apenas um de seus filmes foi exibido
aqui em circuito comercial: Amor
de Perdição (quatro horas e meia de
duração), em 1980, no cinema Rica-
mar, em Copacabana.

Aos 76 anos, aparentando 10 a
menos, chegou ao Rio quinta-feira e
está entre as quatro pessoas home-
nageadas pelo FestRio este ano.
Manoel de Oliveira terá quatro de
seus filmes exibidos na mostra para-
leia. O primeiro, Benilde ou a Vir-
gem-mãe (1964), foi mostrado ontem
à tarde no Ricamar. Os outros três
são O Auto da Primavera ou O Auto
da Paixão (1962), o documentário
Douro, Faina Fluvial, seu primeiro
filme, rodado em 1931; e Aniki-
Bobo, sua obra mais popular, defini-
da por ele próprio como um filme de
realismo poético.

Oliveira e sua mulher, Dona Isa-
bel, com quem está casado há 44
anos e tem quatro filhos, formam
ijm casal simpático e comunicativo.
Ela, ao seu lado em todas as via-
gens, conta que "nessa longa cami-
nhada" (a vida em comum) teve de
abandonar as coisas de que gosta,
como a pintura e a cultura de flores,
na casa do Porto, para acompanhar
o marido. Mas adora cinema: "Gos-
to mais de ver filmes do que ele, que
prefere fazê-los".

Calvo, óculos de lentes verdes,
ele toma um café expresso à beira
da piscina do Hotel Nacional e tenta
explicar por que seus filmes não sâo
conhecidos no grande público brasi-
leiro: "O cinema brasileiro é muito
mais conhecido em Portugal do que
o cinema português no Brasil".

— Parece que há uma certa difi-
culdade dos brasileiros em aceitar o
português falado em Portugal. Já o
público de lá gosta de língua falada
aqui. O português brasileiro é mais
doce, mais meigo. É também uma
questão de prestígio. Um ciclo vicio-
so. O cinema português não tem

prestígio porque não é conhecido, e
náo é conhecido porque nâo tem
prestígio.

Mas não é o que acontece na
Europa. Há pelo menos uns cinco
cineastas portugueses bastante
prestigiados no circuito europeu, so-
bretudo pela crítica. Sào nomes que
ficaram conhecidos através de festi-
vais, embora ainda não tenham
grande colocação no mercado. A
náo ser na Alemanha, na Itália e na
França.

Meu filme mais recente, Le
Soulier de Satin (O Sapato de Ce-
tim) é uma co-produçâo falada em
francês e dura sete horas.

Manoel de Oliveira nâo tem dúvi-
das de que a duração de seus filmes
— uma característica marcante na
sua obra — dificulta bastante o
acesso do grande público.

Assusta muito. O público está
mentalizado para um conceito cine-
matográfico padronizado, criado pe-
lo cinema americano. É um tempo
mais estudado, tido como comer-
ciai, baseado no sexo e na violência.
Essa não é exatamente minha con-
cepção de cinema. Meu cinema foge
desse quadro, sou tido como uma
figura um tanto anormal.

Seu trabalho mais recente (Le
Souliers de Satin) trata do amor e
do poder.. O filme se passa no século
XVI, "tempo dos grandes descobri-
mentos". De um modo geral, Manoel
de Oliveira trata sempre de amores
frustrados.

Não sou especializado nisso ou
naquilo. Meus filmes versam sobre a
vida e sobre esses movimentos vi-
tais entre os quais o amor é a mani-
festação mais forte.

Nesta sua terceira viagem ao Bra-
sil, ele conta também que sua filmo-
grafia não é extensa, porque sempre
teve muita dificuldade em encon-
trar produtores. Antes da Revolu-
ção dos Cravos, isso era muito com-
plicado.

Depois houve uma abertura
muito grande, maiores facilidades.
E agora também podemos fazer os
filmes que quisermos, sem preocu-
pação com a censura. Antes, fazia-
mos roteiros sinuosos, de modo a
escapar da censura.

k7
Musica certa na hora
certa.

HOJE 16h45min
"CHARMAINE"
com Johnny Gibbs.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7

ORQUESTRA
SINFÔNICA
BRASILEIRA

%aW 300ANOS V*
PROGRAMA:

CONCERTO DE BRANDENBURGO N.° 5 EM RÉ MAIOR
PARA FLAUTA, VIOLINO, CRAVO, CONCERTATO E CORDAS

IN1ERVAIO
CONCERTO PARA VIOLINO, OBOÉ E CORDAS

INÍERVAIO
SUÍTE N.° 2 EM SI MENOR PARA FLAUTA, SOLISTA E CORDAS

SOLISTAS:
HELENA JANK - Oavo/NORTHON MOROZOWICZ - Flauta

LUIS CARLOS JUSTI - Oboé/JOÃO DALTRO DE ALMEIDA - Vol.no

REGENTE:
CARLOS VEIGA

Terça-feira - 26 de novembro • às 18:30 horas

«23=

Inaressos a CrS 20 000
Vendi antecipada OSB - Av. Rio Branco, 135, sala 917 - Tel 225-4592

BANERJ • Agência Av. Chile - Av. Chile, 100/1.°SS
Venda no local A partir das 17 horas, no dia do concerto

__ Estacionamento gratuito na garagem do BNDES —.

Foto de Gilson Barreto
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POUCO PUBLICO
CINEMAS 

vazios, pouco público e
muitas reclamações. Assim come-

çou a Mostra Paralela do n FestRio na
Zona Sul. A falta de público nas pri-
meiras sessões do Gaumont Copaca-
bana, Veneza Leblon-1 e Ricamar foi
desanimadora: o Veneza, com capaci-
dade para 795 espectadores, teve ape-
nas 12 poltronas ocupadas; no Rica-
mar, capacidade para 800 lugares, só
21 espectadores. No Gaumont Copaca-
bana e no Leblon-1, a situação foi um
pouquinho melhor: metade da casa
ocupada, no primeiro, e 200 pessoas
assistindo a Piquenique na montanha
russa, no segundo.

Filmes fracos, divulgação em cima
da hora, primeira sessão de uma se-
gunda-feira, esses foram os motivos

alegados pelos gerentes dos cinemas
para explicar a falta de público. O
Gaumont Copacabana, que começou
a Mostra O novo cinema argentino
com o filme A história oficial, conse-
guiu um movimento maior. Metade da
lotação na sessão de 15h. A subgerente
Eunice Monteiro disse que em 84 "foi
necessário apelar para seguranças; o
movimento foi muito maior."

No Ricamar, duas senhoras reagi-
ram com indignação, ao perceberem
que estavam assistindo a um filme do
festival, Esta noite ou nunca, quando
pretendiam ver Quinteto irreverente,
comédia com Ugo Tognazzi. Reclama-
ram e acabaram ganhando do gerente
duas entradas para voltar na próxima
semana.

? 
Vertiges, da diretora
francesa Christine

Laurent, o primeiro longa-
metragem de mostra Olhar
Feminino, exibido ontem
às 14h30min, no São Conra-
do II, teve uma platéia in-
comum nas primeiras ses-
soes de segunda-feira. Se.
normalmente, como infor-
mou o bilheteiro, o número
de espectadores não passa
de 20, ontem praticamente
triplicou.
Paulo Autran, que no filme
interpreta um regente de
ópera (Bodas de Fígaro) foi
o único participante dessa
produção franeo-lusa a
prestigiar a exibição. Para
isso, teve de pagar seu prò-
prio ingresso: "não fui con-
vidado pelo FestRio". Foi
bastante cumprimentado,
quando as luzes se acende-
ram, da tradutora que elo-
giou seu francês perfeito, a
atriz Tessy Callado ("filme
é bonito, mas nada feminis-
ta) ao Embaixador da Fran-
ça no Brasil, que fez ques-
tão de se dirigir à poltrona
do ator.

? 
Se Itália e Brasil con-
seguirem superar

seus impasses burocráticos
e referentes à legislação de
cinema, as perspectivas de
co-produçòes entre os dois
paises é das melhores. Ga-
rantia de Giancarlo Zagni,
representante do Instituto
Luce — Cineclta (a Embra-
filme de lá) que desde o ano
passado, durante o FestRio
I, tenta acionar um meca-
nismo capaz de dividir
custos e garantir bons fil-
mes de dupla nacionalida-
de. Ontem mesmo, realizou
um encontro informal com
Concine e pretende sair
com um projeto mais efeti-
vo desta vez.

? 
Dos mais simpáticos
e concorridos o super-

jantar que Harry Stone ofe-
receu domingo à noite para
convidados do Fest-Rio,
após a exibição de Plenty..
Uma reprodução da esta-
tueta do Oscar, de um me-
tro e meio, e uma câmara
de filmar em manteiga.

E um enorme balde de
gelo (em gelo mesmo) mar-
cavam alguns dos detalhes
da decoração. O jantar re-
gado a champagne e violi-
no, a projeção dos próxi-
mos lançamentos de filmes
americanos apresentados
durante o FestRio, e foi rea-
lizado para deixar bem cia-
ro que desta vez a Motion
Pictures associou-se de fa-
to, ao festival, ao contrário
da vista grossa do FestRio
I. Para Ney Sroulevich, di-
retor do FestRio, o armistí-
cio é apenas uma prova de
que o cinema americano
percebeu que seria boba-
gem ficar de fora de toda a
movimentação, inclusive
de mercado.

? 
Ney Sroulevich, ca-
prichando na elegân-

cia, exibia ontem uma nova
camisa preta e branca.

? 
Hoje é dia da exibição
do segundo concor-

rente brasileiro ao Tucano
de Ouro, Céu Aberto, de
João Batista de Andrade.
Um documentário sobre
agonia e morte de Tancre-
do Neves e a reação popu-
lar, para o diretor, represen-
tou um desafio o de filmar
em cima dos acontecimen-
tos quentes, sem possibili-
dades de refletir muito: "O
filme é a emoção de um
cineasta de estar filmando
um grande momento da
História do Brasil — definiu
João Batista. E confessou:"Se eu tivesse idade, gosta-
ria de ter filmado, também,
a morte do Getúlio".

? 
Vinte perfis de 30 se-
gundos cada um fei-

tos pela videomaker Joan
Loague, para apresentar
numa forma nova de publi-
cidade o trabalho de pinto-
res, escritores e músicos, é o
destaque da mostra de vi-
deo Homenagem ao Centro
Georges Pompidou, que co-
meça hoje às 19h. A seleçáo
foi feita por Marie-Christine
de Navacelle.coordenadora
da seção audiovisual da Bi-
blioteca do Beaubourg, e
membro do júri da área de
videos e TV, mostrados no
subsolo do Hotel Nacional,
com entrada franca.

"A fórmula encontrada
por Joan Loague é multo
inteligente, pois em apenas
30 segundos consegue real-
mente passar o clima que
domina a produção das
pessoas enfocadas", diz Ma-
rie-Christine. "Pretende-
mos , agora, desenvolver
um trabalho no gênero de
Joan, exclusivamente com
escritores." Uma das mos-
trás especiais do ano que
vem, no Centro de Audiovi-
suai de Beaubourg, será a
da cinematografia brasilei-
ra, com mais de 150 filmes
selecionados por um comi-
tè francês, com auxílio da
Embrafllme e outras Insti-
tuições brasileiras.

? 
Ontem, nos salões do
vídeo do FestRio,

uma grande movimentação
em torno dos videoclips do
RPM e da Dulce (ex-
Sempre Livre), apresenta-
dos em meio às luzes das
câmeras de TV. Mas o me-
lhor vldeoclip incluído na
mostra, até o momento, é
The Breaker, de Ricardo
Naumenberg, que trabalha
com Hans Donner fazendo
as aberturas da TV Globo.
O dançante Breaker, des-
comprometido com a in-
dústria fonográfica, traba-
lha efeitos surpreendentes
ao som de Herbie Hancook.
os passos do bailarino Mau-
ro César e as caretas de
Miguel Falabella.

Foto de Marco Antônio Cavalcanti
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VETERANO AO SOL
O 

veterano diretor do cinema espanhol, Juan
Antônio Bardem, 63 anos, esteve ontem à

beira da piscina conciliando três dos seus maiores
interesses: lia um livro sobre o franquismo, apro-
veitava o mormaço carioca e estava num festival
de cinema. Filiado ao Partido Comunista Espa-
nhol, critico feroz do franquismo, faz da ideologia
uma segunda pele. Entusiasmado pela cidade, é a
terceira vez que visita o Rio: "gosto tanto, que
nem precisava festival de cinema." Quanto ao
festival, não concorre, não é membro do júri, veio
apenas "reparar" a ausência do I FestRio, quando,
convidado ao mesmo tempo para o júri do festival
brasileiro e um do Japão, preferiu o lado de lá: "é
bem mais difícil ir ao Japão do que chegar aqui",
justifica. São dos anos 50 seus filmes mais conheci-
dos no Brasil — Os comediantes, Morte de um
ciclista e Calle Mayor. Bardem, agora, faz tele-
visão.
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Todos os dias no Caderno B.


