
Exemplar de
Assinante
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Tempo
No Rio e em Niterói,
bom a parcialmente
nublado passando a
nublado a partir da
tarde com pancadas
de chuvas esparsas e
possíveis trovoadas
isoladas. Tempera-
tura estável. Max: 38,
em Bangu; mín: 20,5,
em Jacarepaguá. Fo-
to do satélite e tem-
po no mundo, pág. 18

Fla-Flu
O Fla-Flu de hoje,
começa a decidir o
Campeonato do Rio
e já pode afastar um
dos times: quem per-
der não tem mais
chances de ganhar o
titulo. (Págs. 25 e 26)

Luz a óleo
Para nã
energia
nistro
Chaves
gar as u
létricas
Cruz e
que vá o
lhão de
dia em
(Página

o racionar a
no Sul, o Mi-
Aureliano
mandou li-

sinas terme-
de Santa

Piratininga,
gastar 1 mi-
dólares por
óleo diesel.
12)

Maternidade
Mais de 1 milhão de
adolescentes engra-
vidam todo ano nos
Estados Unidos, da.s
quais 30 mil com me-
nos de 15 anos. Mui-
tas não têm idéia do
que é a maternida-
de. como Sônia Ly-
de, de Chicago: "Eu
ia fazer um aborto,
mas acabergastando
o dinheiro em rou-
pas." (Página 15)

Mais ações
O governo venderá
até março um novo
lote de 5 bilhões de
ações preferenciais
da Petrobrás que es-
tão em poder do
BNDES. (Página21)

Gigantismo
O gigantismo do
Deutsche Bank, o
banco mais podero-
so do mundo, já as-
susta os alemães.
Controlando mais de
400 empresas no
pais, ele acaba de
comprar o império
Flick, o maior do se-
tor privado alemão.
(Página 14)

Setúbal
Setúbal assinou com
o Chanceler soviéti-
co Shevardnadze
acordo de coopera-
çào técnica e econô-
mica, no segundo dia
de visita a Moscou.
(Página 14)

Ministério
Desburocratização
não será mais minis-
tério; o PTB ganhará
vaga e o PDS aumen-
tara participação na
equipe; se Aurelia-
no sair, Minas e
Energia será dividi-
do em dois. (Pág. 4)

Arte
Artistas plásticos
tratam, na Funarte,
do difícil acesso a
materiais de boa
qualidade. (Cad. B)

Cotações
Dólar ontem: Cr$
9.655 (compra) e Cr$
9.705 (venda); hoje:
Cr$ 9.705 e Cr$ 9.755;
no paralelo: Cr$
13.400 e CrS 13.800.
ORTN de dezembro:
Cr$ 70.613,67. UPC:
CrS 58.300.20. MVR:
Cr$ 277.898,40. UNIF
e U F E R J : C r $
136.190 (para efeito
de cálculo do IPTU,
o valor da UNIF
mantém-se em Cr$
107.220 até o final de
dezembro). Salário
minimo: CrS 600.000.
(Página 201

Brizola encampa 1.817
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Brizola explicou pelo secretário Brandão Monteiro os motivos da encampação das empresas

Forças Armadas
argentinas não
reagem às penas

As Forças Armadas argentinas não reagiram
oficialmente à sentença do julgamento de nove ex-
comandantes. A condenação de cinco deles "teve
muito pouca repercussão" entre os militares, ga-rantiu o ministro da Defesa, Roque Carranza. Para
o governo Alfonsín, o importante agora é olhar
para a frente e esquecer as seqüelas da repressão
dos anos 70, segundo o ministro.

Para o promotor Júlio Strassera, o mais
importante foi o reconhecimento judicial da exis-
tência "de um plano criminoso de repressão ile-
gal". Agora, ninguém mais vai poder dizer que "os
desaparecidos morreram em combate", acrcsccn-
tou. As Mães da Praça de Maio continuam insatis-
feitas: hoje voltam às ruas de Buenos Aires para
protestar contra a absolvição de quatro acusa-
dos. (Página 15 e editorial Julgamento Histórico)

Funaro calcula
uma inflação de
225% este ano

O ministro da Fazenda, Dilson Funaro,
calculou que a inflação este ano será de 225%,
pouco mais de uni ponto percentual acima da de
ll*84. "A diferença é que, no ano passado,
tínhamos recessão e desemprego, e este ano
conseguimos criar 1 milhão 500 mil empregos,
com a economia crescendo", argumentou o mi-
nistro.

Para fazer a estimativa. Funaro previu que a
inflação dc dezembro ficará cm torno dos 12,5%
e garantiu que o governo já contava este mes
com uma elevação do IPCA — índice do IBGE
que, desde novembro, mede oficialmente a alta
mensal de preços. O CIP aprovou o aumento
de 44,91% no quilo de café, referendando de-
cisão unilateral dos torrefatores. (Página 22)

Arsenal recusa Greve no ABC
tratar de greve
com deputados

O diretor do Arsenal da Marinha, vice-
almirante Paulo Geraldo de Almeida Barbo-
sa, recusou-se ontem a receber comissão de
deputados, vereadores e um representante da
OAB, que tentaria intermediar negociações
entre o arsenal e os trabalhadores em greve
há oito dias."Esse diretor é mal-educado e grossei-
ro", reagiu o deputado federal José Eudes
(PDT); "ele não está à altura do cargo",
acrescentou o deputado estadual Liszt Viei-
ra (PT). Mil trabalhadores fizeram passea-
ta que terminou na Cinelándia. (Página 5)

por 14° salário
pára 4 fábricas

Quatro grandes indústrias automobilísti-
cas do ABC paulista — Massey-Perkins, Mer-
cedes-Benz, Ford e Saab-Scania — pararam
com a greve de 13 mil 700 metalúrgicos, que
reivindicam um 14° salário como reposição das
perdas provocadas pela inflação. Os empresa-
rios não admitem negociar e se dizem dispôs-
tos a enfrentar "até 100 dias de greve". O
Sindicato dos Metalúrgicos dc São Bernardo
informou que a greve foi orientada pelas
comissões de fábrica. Fabricantes de veícu-
los estão pedindo reajuste de 30% nos preços
dos automóveis a partir do dia 16. (Página 23)

Jânio garante
que não cobiça
a presidência

O prefeito eleito de São Paulo, Jânio Qua-
dros, garantiu que não pretende voltar à Presi-
dência da República e quer encerrar a carreira
política após o mandato na Prefeitura: "Se a
Juventude Janista quiser levar-me à Presidência,
há de levar-me sob a forma de fotografia ou de
uma imagem simbólica, porque não disputo car-
go eletivo algum".

O governador Leonel Brizola acha que o
espaço dado a Jânio pelos meios de comunicação
dá a entender que ele está sendo "lançado 

para
alguma coisa", referindo-se â sucessão presiden-
ciai. Brizola recorreu a uma expressão dc Jânio
— "guardemo-nos" — ao comentar a posição da
esquerda e da direita a favor da abertura do mer-
cado brasileiro a bancos estrangeiros. (Página 4)

Senado pretende
acabar com orgia
de contratações

Enquanto os parlamentares do mundo intei-
ro têm, em média, três auxiliares, no Brasil cada
um dos ó9 senadores dispõe dc 64 servidores,
pagos pelo contribuinte. Para corrigir o exagero,
o Senado elaborou projeto que cria o concurso
público como norma para contratações.

Auditorias internas, inquéritos admi-
nistrativos e até policiais já foram abertos
para apurar as irregularidades no Senado. No
serviço médico, uma comissão constatou
o atendimento a 4 mil pessoas que não
eram funcionárias, dependentes ou mantinham
qualquer vínculo com a Casa. (Página 4)

Foto de André Câmara
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ônibus

Inteiro só ficou mesmo o teto do ônibus destroçado pela queda dos dois blocos de concreto

Decreto do governador Leonel
Brizola desapropriou 16 empresas de
ônibus (1.817 carros) do Grande
Rio, com o Estado passando a res-
ponder por 25% do serviço na re-
gião. Os Cr$ 205 bilhões estimados
para a indenização — já depositada
em juízo — deverão ser cobertos
com a venda de 500 milhões de ações
da Petrobrás, através do Banerj.

Na Capital foram encampadas as
empresas Jabour (Zona Oeste), Re-
dentor (a maior da cidade, com pre-
domínio em Jacarepaguá), Real
(Centro e Zona Sul), Oriental (Zona
Norte e subúrbios) e América (de
Bonsucesso até Pavuna). Agora, o
Estado controla os principais corre-
dores de transportes do Grande Rio.
Para os passageiros, nada muda de
imediato.

A curto prazo nada muda para os
empregados das empresas, e as cores
dos ônibus serão mantidas, até que
todo o processo de desapropriação
termine na Justiça. Desde cedo, o
Estado assumiu o controle das em-
presas, a pretexto de serem feitas
auditorias por fiscais da Secretaria
de Transportes; à tarde, a posse se
efetivou.

Segundo o secretário de Trans-
portes, Brandão Monteiro, a desapro-
priaçáo atinge "todos os bens das em-
presas, o que inclui até um avião,
edifícios de apartamentos e carros
Mercedes-Benz. Dc imediato não ha-
verá redução nos preços das passa-
gens, mas prometeu, num prazo
maior, uma tarifa mais justa e ser-
viço de melhor qualidade. O sindicato
das empresas informou ter sido sur-
preendido com a medida. (Pág. 17 e
editorial Responsabilidade em Dobro)

Polícia indicia
coronel no
caso Baumgarten

Indiciado por falso testemunho no inqué-
rito sobre o assassinato de Alexandre Baum-
garten, o coronel R-l Francisco Homem de
Carvalho, ex-comandante da PE, será inter-
rogado e qualificado criminalmente na sex-
ta feira. Ele disse que não era informante
de Dickson Grael, mas o delegado Ivan Vas-
quês acha ter provado o contrário. O coro-
nel, segundo o policial, 

"sabe de tudo so-
bre o seqüestro e morte de Baumgarten e
também quem é o fuzileiro naval Denírson,
através do qual se poderá chegar a Roberto
Fábio, um dos executores do crime". (Pág. 7)

Dois blocos de
concreto caem em
ônibus e matam 5

Dois blocos de concreto, de 12 metros
cada um. deslizaram ontem da carreta que os
transportava e destroçaram um ônibus com
31 passageiros, no cruzamento da Avenida
das Américas e a Estrada da Pedra, em
Pedra de Guaratiba. Cinco passageiros mor-
reram — três no local do acidente — e 28
ficaram gravemente feridos. No Hospital
Pedro II, em Santa Cruz. morreram um
homem e uma mulher que viajavam no
ônibus.

As primeiras pessoas a socorrer as víti-
mas — um soldado PM e um bombeiro —
disseram ter visto pedaços de corpos espa-
lhados em volta do ônibus totalmente des-
truído. O motorista, Moisés Cavalcanti,
45 anos, foi retirado vivo pelo próprio ir-
mão, Pedro, que estava na casa onde moram
juntos, perto do local do acidente, ouviu
um barulho e foi ver o que era. (Página 16)

HOJE LEILÃO NA
GALERIA BRASIL
Às 21 h. com o Lei-
beiro ACIR. Quadros,
tapetes, moveis, pra-
tas. Av. Copa. 1077-A.
287-1148/ 0399.

LEILÃO DE OBJETOS
OE ARTE — No Espaço
Cultural Sombra, Av. das
Américas 2001 — Barra
Exp. HOJE e AMANHA
das 10 as 22 h Leilào6a f
e sáb as 21 h Inf Lei
loeiro MURILO CHAVES
- Tel: 205-4545.

WAY GALERIA DE
ARTE — RESCALA,
ARMANDO VIAN-
NA, INIMÁ DE
PAULA e outros. Av.
Armando Lombardi,
33 — Barra. Tels:
399-4218/ 2570.

PAULO BRAME Arte
& Leilão — Espolio de
CARLOS DA PENTE
RIBEIRO EIRAS. Lei-
lão até dia 14/12 às
21 h. R. João de Barros
147 - Leblon - 294-
4499/4096.

LEO CHRISTIANO
EDITORIAL - Lança li
vro de memórias do
EMB. JAYME DE BAR-
ROS: "Chão da Vida"
dia 12 às 19h Livraria
Artlivre-Shop. Cass. Ati.
SI] I08. Vendas 521-
2297/ 248-1979

PRESENTE DE CATE-
GORIA —Álbum "Ca

minhos do verde"
com 10 reproduções
assinadas por J P. Mo-
reira da Fonseca. Cai-
xa de Luxo -- 234-
8594 - Poucos exem-
plares.

INVESTIARTE - LEI
LÃO Últimos dias pa-
ra recebimento de
Quadros. Esculturas,
Objetos Antigos. Ta
petes Orientais e
Jóias. Chame 521-
1442 Av Atlântica

101.
i

4240. ssl

INOS CORRADIN NA
GALERIA TOULOU-
SE DA LAGOA A par
tir de amanhã, 12>T2
EXPRESSIVO E BELO
CONJUNTO DE
OBRAS — Av. Epitácio
Pessoa, 1264 — T
521-2737

?

INDO A SAO PAULO
— Visite a seleção de
obras que a Galeria
Ranulph o escolheu
para você Ra. poport.
Virgulinoi Cícero Dias.
entre outros R Peixo
to Gomide 1 MO — Tel
(011) 853-3785

OBJETOS DE ARTE
— CAPTAÇÃO — Já
estamos recebendo
quadros e obietos de
arte p'proximo leilão.
Organização THAIS
BRAME e MARCOS
FREIRE R Assembléia
10 Gr 3203 225-5192.
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Tempo
No Rio e em Niterói,
bom a parcialmente
nublado passando a
nublado a partir da
tarde com pancadas
de chuvas esparsas e
possíveis trovoadas
isoladas. Tempera-
tura estável. Max: 38,
em Bangu; min: 20,5,
em Jacarepaguá. Fo-
to do satélite e tem-
po no mundo, pág. 18

Fla-Flu
O Fla-Flu de hoje
começa a decidir o
Campeonato do Rio
e já pode afastar um
dos times: quem per-
der nào tem mais
chances de ganhar o
título. (Págs. 25 e 26)

Baumgarten
O delegado Ivan
Vasques indiciou o
coronel Rl Francis-
co Homem de Carva-
lho, ex-comandante
da PE, por falso tes-
temunho no inquéri-
to sobre o assassina-
to de Alexandre
Baumgarten. (Pág. 7)

Maternidade
Mais de 1 milhão de
adolescentes engra-
vidam todo ano nos
Estados Unidos, das
quais 30 mil com me-
nos de 15 anos. Mui-
tas não tém idéia do
que é a maternida-
de, como Sônia Ly-
de, de Chicago: "Eu
ia fazer um aborto,
mas acabei gastando
o dinheiro em rou-
pas." (Página 15)

Mais ações
0 governo venderá
até março um novo
lote de 5 bilhões de
ações preferenciais
da Petrobrás que es-
táo em poder do
BNDES. (Página 21)

Gigantismo
gigantismo do

Deutsche Bank, o
banco mais podero-
so do mundo, já as-
susta os alemães.
Controlando mais de
400 empresas no
país. ele acaba de
comprar o império
Flick. o maior do se-
tor privado alemão.

Página 14)

Setúbal
Setúbal assinou com
o Chanceler soviéti-
co Shevardnadze
acordo de coopera-
çâo técnica e econô-
mica, no segundo dia
de visita a Moscou.
(Página 14)

Ministério
Desburocratização
não será mais minis-
tério; o PTB ganhará
vaga e o PDS aumen-
tara participação na
equipe; se Aurelia-
no sair, Minas e
Energia será dividi-
do em dois. (Pág. 4)

Arte
Artistas plásticos
tratam, na Funarte,
do difícil acesso a
materiais de boa
qualidade. (Cad. B)

Cotações
Dólar ontem: CrS
9.655 (compra) e Cr$
9.705 (vendai; hoje:
CrS 9.705 e Cr$ 9.755;
no paralelo: Cr$
13.400 e CrS 13.800.
ORTN de dezembro:
CrS 70.613,67. UPC:
CrS 58.300.20. MVR:
CrS 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 o final de
dezembro). Salário
minimo: Cr$ 600.000.
iPágina 20)

WÃ tÊjp \MJl & JL ízoia encam
Foto de Geraldo Viola

Brizola explicou pelo secretário Brandão Monteiro os nuttivos da encampação das empresas

Forças Armadas
argentinas não
reagem às penas

As Forças Armadas argentinas não reagiram
oficialmente à sentença do julgamento dc nove cx-
comandantes. A condenação de cinco deles "teve
muito pouca repercussão" entre os militares, ga-
rantiu o ministro da Defesa, Roque Carranza. Para
o governo Alfonsín, o importante agora é olhar
para a frente e esquecer as seqüelas da repressão
dos anos 70, segundo o ministro.

Para o promotor Júlio Strasscra, o mais
importante foi o reconhecimento judicial da exis-
tencia "de um plano criminoso de repressão ile-
gal". Agora, ninguém mais vai poder dizer que "os
desaparecidos morreram em combate", acrescen-
tou. As Mães da Praça de Maio continuam insatis-
feitas: hoje voltam às ruas de Buenos Aires para
protestar contra a absolvição de quatro acusa-
dos. (Página 15 e editorial Julgamento Histórico)

Arsenal recusa
tratar de greve
com deputados

O diretor do Arsenal da Marinha, vice-
almirante Paulo Geraldo de Almeida Barbo-
sa, recusou-se ontem a receber comissão de
deputados, vereadores e um representante da
OAB, que tentaria intermediar negociações
entre o arsenal e os trabalhadores em greve
há oito dias."Esse diretor é mal-educado e grossei-
ro", reagiu o deputado federal José Eudes
(PDT); "ele não está à altura do cargo",
acrescentou o deputado estadual Liszt Viei-
ra (PT). Mil trabalhadores fizeram passea-
ta que terminou na Cinelandia. (Página 5)

Funaro calcula
urna inflação de
225% este ano

O ministro da Fazenda. Dilson Funaro,
calculou que a inflação este ano será de 225%,
pouco mais de um ponto percentual acima da de
1984. "A diferença é que. no ano passado,
tínhamos recessão e desemprego, e este ano
conseguimos criar 1 milhão 500 mil empregos,
com a economia crescendo", argumentou o mi-
nistro.

Para fazer a estimativa, Funaro previu que a
inflação dc dezembro ficará cm torno dos 12,5%
e garantiu que o governo já contava este mês
com uma elevação do IPCA — índice do IBGE
que. desde novembro, mede oficialmente a alta
mensal de preços. O CIP aprovou o aumento
dc 44,91% no quilo dc café, referendando de-
cisão unilateral dos torrefatores. (Página 22)

revê no ABC
por 14° salário
pára 4 fábricas

Quatro grandes indústrias automobilísti-
cas do ABC paulista — Massey-Perkins, Mer-
ccdes-Benz, Ford e Saab-Scania — pararam
com a greve de 13 mil 700 metalúrgicos, que
reivindicam um 14" salário como reposição das
perdas provocadas pela inflação. Os empresa-
rios não admitem negociar e se dizem dispôs-
tos a enfrentar "até 100 dias de greve". O
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
informou que a greve foi orientada pelas
comissões de fábrica. Fabricantes de veícu-
los estão pedindo reajuste de 30% nos preços
dos automóveis a partir do dia 16. (Página 23)

Jânio garante
que não cobiça
a presidência

O prefeito eleito de São Paulo, Jânio Qua-
dros, garantiu que não pretende voltar à Presi-
dência da República c quer encerrar a carreira
política após o mandato na Prefeitura: "Se a
Juventude Janista quiser levar-mc á Presidência,
há de levar-me sob a forma de fotografia ou de
uma imagem simbólica, porque não disputo car-
go eletivo algum".

O governador Leonel Brizola acha que o
espaço dado a Jânio pelos meios de comunicação
dá a entender que cie está sendo "lançado 

para
alguma coisa", referindo-se à sucessão presiden-
ciai. Brizola recorreu a uma expressão dc Jânio
— "guardemo-nos" — ao comentar a posição da
esquerda c da direita a favor da abertura do mor-
cado brasileiro a bancos estrangeiros. (Página 4)

Senado pretende
acabar com orgia
de contratações

Enquanto os parlamentares do mundo intei-
ro têm, em média, três auxiliares, no Brasil cada
um dos 69 senadores dispõe de 64 servidores,
pagos pelo contribuinte. Para corrigir o exagero,
o Senado elaborou projeto que cria o concurso
público como norma para contratações.

Auditorias internas, inquéritos admi-
nistrativos e até policiais já foram abertos
para apurar as irregularidades no Senado. No
serviço médico, uma comissão constatou
o atendimento a 4 mil pessoas que não
eram funcionárias, dependentes ou mantinham
qualquer vínculo com a Casa. (Página 4)
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Inteiro só ficou mesmo o teto do ônibus destroçado pela queda dos dois blocos de concreto

Decreto do governador Leonel
Brizola desapropriou 16 empresas de
ônibus (1.817 carros) do Grande
Rio, com o Estado passando a res-
ponder por 25% do serviço na re-
gião. Os Cr$ 205 bilhões estimados
para a indenização — já depositada
em juízo — deverão ser cobertos
com a venda de 500 milhões de ações
da Petrobrãs, através do Banerj.

Na Capital foram encampadas as
empresas Jabour (Zona Oeste), Rc-
dentor (a maior da cidade, com pre-
domínio em Jacarepaguá), Real
(Centro e Zona Sul), Oriental (Zona
Norte e subúrbios) e America (de
Bonsucesso ate Pavuna). Agora, o
Estado controla os principais corre-
dores de transportes do Grande Rio.
Para os passageiros, nada muda de
imediato.

A curto prazo nada muda para os
empregados das empresas, e as cores
dos ônibus serão mantidas, até que
todo o processo de desapropriação
termine na Justiça. Desde cedo, o
Estado assumiu o controle das em-
presas, a pretexto de serem feitas
auditorias por fiscais da Secretaria
de Transportes; à tarde, a posse se
efetivou.

Segundo o secretário de Trans-
portes, Brandão Monteiro, a desapro-
priação atinge todos os bens das em-
presas, o que inclui até um avião,
edifícios de apartamentos e carros
Mercedes-Benz. Dc imediato não ha-
verá redução nos preços das passa-
gens, mas prometeu, num prazo
maior, uma tarifa mais justa e ser-
viço de melhor qualidade. O sindicato
das empresas informou ter sido sur-
preendido com a medida. (Pág. 17 e
editorial Responsabilidade em Dobro)

Âureliano diz
que Bhering é
incompetente

O Ministro das Minas e Energia,
Âureliano Chaves, chamou indiretamente
o presidente da Eletròbrás, Mário Bhe-
ring. de "engenheiro incompetente".
Bhering criticou o horário de verão e
admitiu o racionamento de energia den-
tro de um mês. caso não melhorem as
condições climáticas no Sul e Sudes-
te. Âureliano defendeu apenas uma me-
lhor racionalização da energia e afirmou
à TV Manchete que "só um engenheiro
incompetente poderia dizer o contrário".

Dois blocos de
concreto caem em
ônibus e matam 5

Dois blocos de concreto, de 12 metros
cada um, deslizaram ontem da carreta que os
transportava e destroçaram um ônibus com
31 passageiros, no cruzamento da Avenida
das Américas e a Estrada da Pedra, em
Pedra de Guaratiba. Cinco passageiros mor-
reram — três no local do acidente — e 28
ficaram gravemente feridos. No Hospital
Pedro II, em Santa Cruz, morreram um
homem e uma mulher que viajavam no
ônibus.

As primeiras pessoas a socorrer as víti-
mas — um soldado PM e um bombeiro —
disseram ter visto pedaços de corpos espa-
lhados em volta do ônibus totalmente des-
truído. O motorista, Moisés Cavalcanti,
45 anos, foi retirado vivo pelo próprio ir«
mão, Pedro, que estava na casa onde moram
juntos, perto do local do acidente, ouviu
um barulho e foi ver o que era. (Página lòj

HOJE LEILÃO NA
GALERIA BRASIL
As 21 h, corn o Lei-
loeiro ACIR. Quadros,
tapetes, móveis, pra-
tas. Av. Copa, 1077-A.
287-1148/ 0399.

LEILÃO DE OBJETOS
DE ARTE — No Espaço
Cultural Sombra, Av das
Américas 2001 — Barra.
Exp. HOJE e AMANHÃ
das 10às22h. Leilão 6a f
e sab as 21 h Inf. Lei-
loeiro MURILO CHAVES
- Tel: 205-4545.

WAY GALERIA DE
ARTE — RESCALA,
ARMANDO VIAN-
NA, INIMÁ DE
PAULA e outros. Av.
Armando Lombardi,
33 - Barra. Tels:
399-4218/ 2570.

PAULO BRAME Arte
& Leilão — Espólio de
CARLOS DA PENTE
RIBEIRO EIRAS. Lei-
lão até dia 14/12 às
21 h. R. João de Barros
147 - Leblon — 294-
4499/4096.

LEO CHRISTIANO
EDITORIAL — Lança li-
vro de memórias do
EMB. JAYME DE BAR-
ROS: "Chão da Vida"
dia 12 ãs 19h Livraria
Artlivre-Shop. Cass. Atl.
Sl| 108. Vendas: 521-
2297/ 248-1979

PRESENTE DE CATE-
GORIA - Álbum "Ca-

minhos do verde"
com 10 reproduções
assinadas por J.P Mo-
reira da Fonseca. Car
xa de Luxo - - 234-
8594 — Poucos exem-
plares.

INVESTIARTE — LEI-
LÀO Últimos dias pa
ra recebimento de
Quadros, Esculturas,
Objetos Antigos, Ta-
petes Orientais e
Jóias. Chame 521-
1442. Av. Atlântica
4240 ssl 101

INOS CORRADIN NA
GALERiA TOULOU-
SE DA LAGOA A par
tir de amanhã. 1212
EXPRESSIVO E BELO
CONJUNTO DE
OBRAS —Av Epitácio
Pessoa. 1264 — T.
521-2737

INDO A SAO PAULO
- Visite a seleção de

obras que a Galeria
Ranulpho escolheu
para você Rappoport.
Virgolino. Cícero Dias.
entre outros. R. Peixo-
to Gomide 1740 — Tel
(011) 853-3785

OBJETOS DE ARTd
— CAPTAÇÃO - Já
estamos recebendo
quadros e objetos da
arte p-próximo leilão.
Organização THAIS
BRÀME e MARCOS
FREIRE R Assembléia
10 Gr 3203. 225-5192
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Coluna do Castello
A imagem do

PMDB paulista
A consolidação da candidatura do Sr Ores-

** tes Ouercia a governador de São Paulo,
confirmada por políticos insuspeitos como o
deputado Airton Soares, assinala a vitória da
pertinácia e do trabalho obsessivo de um
político profissional, mas não parece estimu-
lar os pendores doutrinários ou ideológicos
que definem para a opinião pública o perfil
do PMDB paulista. O vice-governador de
Sáo Paulo é um político realista, um opera-
dor habilidoso que sabe conduzir transações
que, náo lhe podendo dar o desejado, lhe
dão o possível. Foi assim na convenção de
1982, quando, interiorizado na disputa com

o Sr Franco Montoro. soube conciliar o
partido na base cie que lhe dessem a vice-
governadoria.

Ex-prefeito de Campinas, senador por
votação recorde nos tempos mais difíceis,
vice-governador por habilidade política,
manteve-se na liça, no dia-a-dia da mobiliza-
ção até gerar condições que seus competido-
res não parecem ter como superar. O prefei-
to Mário Covas, alimentado pela cúpula
partidária como o candidato ideal, foi parali-
sado no momento cm que o próprio PMDB
ajudou no Congresso o grupo que impediu
por lei a candidatura dos prefeitos nomeados
à eleição de novembro. Com isso o antigo
líder do PMDB, cassado em 1969, perdeu
terreno, tanto mais quanto o candidato que
disputou em seu lugar a prefeitura não
conseguiu impor-se ao eleitorado, desgosto-
so com o desempenho do governo estadual e
inclinado a reparar nas urnas o julgamento a
que se submeteu durante vinte anos o Sr
Jânio Quadros.

Sendo um candidato par droit de con-
quete, o Sr Orcstes Ouercia, contudo, não é
um candidato que convença como expressão
de um partido reformista, bafejado pela
intelectualidade de esquerda que emergiu
cm São Paulo como força política ao longo
do processo ditatorial. Não se lhe pode
acusar dc colaboração ou dc outro procedi-
mento politicamente incompatível com o seu
partido, mas o fato é que a face do PMDB,
para quem o vê à distância, não se parece
com o retrato do Sr Orestes Quercia. Não é
sua postura ideológica que o afasta do seu
partido, pois o governador Montoro, um
democrata-cristão, nunca teve posições es-
querdistas, apesar da vocação social do mo-
vimento do qual emergiu o PDC de São
Paulo. Esse caráter a-ideológico da sua can-
didatura talvez a fortaleça em certas fontes
eleitorais na disputa contra o ministro Olavo
Setúbal, candidato PTB-PFL.

Mas. como tem acentuado o Sr Ulysses
Guimarães, depois da eleição de novembro,
o PMDB dificilmente sc imporá nas urnas
sem o apoio dc alianças. Ora, a candidatura
Ouercia não abre flanco a alianças à esquer-
da, cujos partidos representativos se sentirão
liberados para selecionar entre os principais
candidatos aquele que for da sua conveniên-
cia eleitoral c política. O aliado ideal seria o
PT, partido que notoriamente se tem recusa-
do, cm nome da sua identidade, a fazer
alianças ainda aquelas que pareçam as mais
oportunas. A oportunidade para oPTco
seu crescimento c a sua afirmação. Em São
Paulo, por outro lado, os 20% de votos
obtidos na capital pelo Sr Eduardo Mataraz-
zo Suplicy, são estimulantes até mesmo
como indução à hipótese do êxito eleitoral.

O problema do PMDB passa a ser assim
o de uma disputa em igualdade de condições
com o Sr Olavo Setúbal, o qual está aberto a
alianças que o candidato do PMDB não
pode fazer, como por exemplo a com o PDS.
Se no curso de 1986 o Sr Jânio Quadros
dominar a administração de São Paulo, esta-
rá definindo a vocação eleitoral do Estado
para a decisão de novembro. O Sr Quercia é
um perito em eleições e por isso mesmo não
pode ser subestimado, mas seu partido, sem
um candidato que o traduza na sua vocação
profunda, disputará uma eleição difícil, na
qual terá de manter sua atual representação
na Câmara e na Assembléia e ampliá-la no
Senado.

As duas vagas de senador, uma delas
atualmente ocupada pelo Sr Fernando Hen-
rique Cardoso que terá de renová-la, entram
no bolo eleitoral juntamente com o Governo
do Estado. As eleições majoritárias costu-
mam definir-sc numa linha coerente e uma
derrota do PMDB na disputa do Governo do
Estado poderá levá-lo a perder uma cadeira
no Senado e a perder a oportunidade de
conquistar a segunda, a vagar-se com o fim
do mandato biônico do Sr Amaral Furlan.

Já sc sabe que para o Sr Montoro a
candidatura Ouercia não é a dos seus so-
nhos. Por outras razões também não o é paraa cúpula que identifica a imagem do partido.
Algo de extremamente difícil para o PMDB
poderá ocorrer, portanto, cm Sáo Paulo
numa eleição que indicará os rumos da
sucessão presidencial da República.

As verbas da cultura

O ministro da Cultura. Sr Aluízio Pi-
menta, sem retirar verbas do eixo Rio—São
Paulo, que consome as principais dotações
do seu ministério, está reformando o espírito
da distribuição dos recursos para a cultura de
que dispõe. Cada Estado está recebendo sua
cota para execução de projetos específicos.

Carlos Castello Branco

ANNA LÚCIA E ADAM IHE APRESENTAM
0 MELHOR PROGRAMA DISNEY EPCOT
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Diplomatas
saúdam o
presidente

RniMlin ••( i povo e i\. políticos hrasilrirr» dei nn
¦i" mundo umn liçiln dc equilíbrio, sabedoria políiicii c
respeito, \ eleição de Tancredo Neves significou a
transição ileiniK.r_il.c_i; sua agonia r sua morte contri-
liuiram paia revelai um notável estadista, o presidenle
Insc Sarney Assim, o núncio apostólico. Dom Cario

I nino apresentou as homenagens do corpo diplomáti-

co ao presidente, em cerimônia realizada no Palácio do
Planalto

Agradecendo. Sarney. saudou os diplomatas rs
trangeiros. agradecendo a sim ajuda e formulando
votos paia que Brasília siga sendo uma fraterna c
perfeita hospedeira de Iodas as missões diplomáticas
aqui representadas", [islivcrani presentes 711 embaixa-
dores.

Saídas^, 1 f*&\ X?
<*" dezembro, ^^fjlji ;;i

janeiro e fevereiro \ %:
Hotéis de primeira \\]'. f

Solicite
Folheto Explicativo

^C'V-

SAIDA ESPECIAL MO NATAL

,SHH Av. Nilo Peçanha, n?50/601
6.° andar-Ed. De Paoli

TEL.:262-9677
tUBRATimOOa&a}-4) 1 A8AV2IS

'¦:Zi *
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I ''S

mmm
ÜIÍSÃ

Venha aprender nas melhoresUniversidades Americanas
Nossos cursos incluem: Cursos a partir de:? Acomodações em apartamento duplo 4 M,4M,. ,,...„k Tortas _is refeições * MIAMI- USS f 18

Acesso a Iodas as facilidades sociais * NEWVORK' USS 50?
e desportivas da Universidade . eiU nicrn. net «oLivros de textos e material educacional SAN DIEGO USS 518

Certificado do Curso da EF Ta»a de inscrição USS 90
Perfil de Linguagem da EF Tar|(as aéreas em vigor

Repiesenlanle para o Brasil: NOVA BRASÍLIA TURISMO LTDA
, EMBRATUR 00753-00-41 6 - Rua Senado' Dantas .5 muno 2711Tel : 220-6431 - Telex: 22524 NBTB BR ¦ Rio de Janeiro -RJ

VARIO Transportadora Oliclal
er

_____

BOLSA DE ESTUDO
ITALIA (FLORENCA)
"ISTITUTO 

LORENZO DE MEDICi"
P Hotel c café da manha e 1 2 pensáo

Saida: 11 de janeiro /]|JtaÜa
Aérea: Rio/Roma/Pisa/Paris/Rio USÍ 1 989

S____J Financiamento em ate 10 meses.

HISTORIA DA ARTE
DESENHO GRÁFICO
PINTURA :-*tó:v-
COZINHAv 'mú 

í:

• iTAtiANõ . úmmmimmmmmmmm• SIM m?

mm*
PARAGUAI

11 POUSADA DO RIO QUENTE 
21 FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA -

3) POÇOS DE CALDAS
4) CID.HISTÓRICAS-GRUTA MAQUINE- TIRADENTES
51 VALE DO ITAJAl
6) ILHA DO BOI (HOTEL SENAC) 
7) CAMPOS DO JORDÃO
81 ROTEIRO DAS ECLUSAS _________
9) GUARAPARI/VITÓRIA

10) CID CRIANÇA PLAY CENTER-SIMBA SAFARI

O.DIAS2le_'8 DE7
Ü7DIAS ?1 e 28 DEZ
.ObDIAS 22 e 29 DEZ

SÀO JOAO DEL REI 05DIAS 21 e 28 DEZ
 OSDIAS 22 b 29 DEZ
. 05DIAS 22 i. 29 DEZ

ObDIAS 22 e 29 DEZ
tMDIAS 23 b 30 DEZ

ObDIAS 22 n 29 DEZ
03DIAS 24 p 31 DEZ

POUSADA DO RIO QUENTE
PROGRAMAS ESPECIAIS

NATAL - De 20 a 25 Dez. REVEILLON - De 27 Dez. a I ? Jan.

PORTO SEGURO • BERÇO DO BRASIL
RIO - GUARAPARI - ILHA DO BOI - S. MATEUS - PORTO SEGURO -. COROA VERMELHA
SANTA CRUZ DE CABRÁLIA - MQNTE PASCOAL - VITÓRIA - RIO

DURAÇÃO: 07 DIAS - SAlDAS: OS.12.19 J»n 02.16 Fev. 02,09.16,25 Mur. 06.13.20 Abr'• 04,11,18 
Mui. 08.22 Jun. 1986.

DA«lllLUl-»llC - lio. Curitiba, Joinville. Vale Ilajai. Tones, Porlo
Alegra, Chul, Monlovidéo, Punia dei Esle. Buenos Aires. BAFIILOCHE, Ncuqucm,
Bala Blanca, Mar dei Plata, La Plata, B. AIRES. Sanla Fé. Desistência. Pilcomayo.
ASSUNÇÃO, Puerto Pies. Slrossncr. Fo; do Iquaçu, Curiliba, Rio.
Duração 22 dias Saidas: 07,11 j«n. 04.07 f«v. 07 Mar. 07 Abr

02 Mai. 09 Jun. 1986

CRUZEIROS MARÍTIMOS
LINEA"C": EUGÊNIO "C" e ENRICO "C" ÁZ^,1) CARNAVAL-Saida8_06 e 07 Fevereiro. 2| PRATA -Saidas:1 5.24,29 Janeiro"'3 TERRA DO FOGO-Saida:06 Janeiro 4) CARIBE Said..:08 Janeiro5) EUROPA-Saidasra consultar. 6) ILHAS GREGAS e MEDITERRÃNEO-Saidait

a consultar.
VEZES SEM JUROS E FINANCIAMENTO EM CONOIÇOES ESPECIAIS

RODO-AÉREO
PANTANAL MATO GROSSO

PARAGUAI E BOLÍVIA
'¦. Cuubl - Piconí - Cimpo Dl

ronlj Porl tHdio Jüjh :
ivtja )fé Cuubl - Pltti lt
PUillO r.\lil«! (PoltVIJ)

ii.'! 'e ¦ ^33 Pjulo .1
..iiiiiis: 08.13,18.21,27 Jan. O/.l 1.16 Fev 08,18,24
Mnr 09.17 Abr. 11.18.24 Mai. 08.15.22 Jun 1986

AÉREO
POUSADA DO RI0QUENTE

LAZER TOTAL
Sa -m Oumont ¦ Pousada (Holel Turlimo) -Sanios DumomOuracío: 0! dias. Saldas:
15.22.29 Dez. 05.12,19.26 Jan 02.09,16,
23 Fbv. 02.09,16.23.30 Mai 06.13,20,27
Abr. 04,1 1,18 e 26 Mai 01.08.15,22,29 Jun 1986

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE AVIÃO
Duração 23 dias saídas 02.22
janeiro, 03 Março. 03 Abril, 05 Mala
04, 23 Juiilio 1986

Vi3?

Rid. Gov. Validarei. Feira di Santana. Maceió Ga-
ranhus. Campina Grande, JoSo Pessoa. Nalal. Mm-
soro, Fortale/a. tanguá Camocm, Parnaíba. Tprc-
sma. SJn Um. fleiem, Ob dias navegando polo dio
Amaionas, Manaus

IDA E VOLTA 0E AVlAO - 12 dl.is Klsllan-
do - São Luiz. Bolem Monaus.
Saídas: i.i janeiro, 03 1b verB.ro.

15 Março, 15 iIb Abril, I / .Maio, 16 Junho

FOZ 7 DIAS ARGENTINA. PARA
GUAI - Rio, Kegisiro. Curitiba, Vila Velha,
Ponti Grossi. Guarapuava, Cataratas rio Igua-
çu. Paraguai (Pio Pres Stroessner), Argenti*
na íPuarlo Igua/u Hissiones). Curitiba. S
Paulo. Rio
Duração 07 dias
saídas 26.2B De; 04,07.
11.13.16,17,19.21,23 25,28 ian
03.05,07,08.13,16,23fev 03.09.
15.21,2_l,27mar 0_.14,21abr 05
I2.19.26mai 06.16|un 1 986.

iimmROTEIRO GUARANI
101 AssunçAn Paraguai Argentina
Iguaçu Itaipu Guaira Passeio Fluvial. Sul do
Braiil
DURAÇÃO I2DIAS
saídas 1985 05,09.13.20,
lan 03.08, Mlov 07, 15. 22 mar
t labr 07mai 1 2|im 1 986

ROTEIRO DO OURO iinedi
T0I PRAIAS SERRAS TERMAS ES
TANCIAS ¦ duhçii: 12 mai
Rio Curitiba, Joinville. Blumenau Itapemi
Florianópolis Santo Amaro íCaldas da impera-
tli/J, Torres Porto Alenre Eltáncia Santa Isa
bel Novo Hamburgo Gramado. Canela iHolel
late de Pedrai Curitiba S Paulo Sao José
dos Campos. Caragudtatuba Ubatuba. Parali.
saidas. 1 6de; 1985 10.1 7,
24mar 07.1 4.2 labr. Ob . 1 2 , 19
mai. 16jun 1986

SUL DO BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
Rio Curitiba Paranaguá Joinville. Blumenau.
Vale do lla[ai Camoonu Florianópolis. Cm-
numa Tones Osório Porto Alegro. Novo
Hamburgo Gramado Canela Cascata do Ca-
utoi Canas do Sn' Lages Rio Negro. Cunti-
ba Vila Velha Fo/ do Iguaçu Cataratas do
Iguaçu Pio Pres Stroessner (PARAGUAI)
Puerlo Igua/u (Argentina) Guarapuava . w-

ini Sao UlO Rio

OuractiP 17 (tias
saídas Ibde; 1985 03 05 07.
09.1 1 1 2, 14 15.18 20 22. 26 |an
03.05 08 13 14.2 11b» 06.08, 14,
2 1 2. mai 05 11.1 lati, 05 1b
mai 1 2|ini 1986

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARGENIINA PARAGUAI BRASIL
Rui S Pauio Curittbl |r|i , lliermasi Sanlo
Ângelo Rumas de Sao Miguel saoBoi|a San
lu lume 1'oif.aila* Mhmv de San Ignácio Mi-
ur I ncariiacion Asuuvim l-o/ nu Iguaçu
Guaira Mar.nya LondriUa S Paulo Kio
Duração 13 dias
s..«iaa 05 09.14 21

ian 03 08 14Ibv 05, 14 , 18 mar
Ub.16abi 0/ I8mai 12|un1986

VIAGEM AO SUL.Am„scomp,.
Ia iticursao ao sul du pais abrangendo SANTA
DAtABIN» PAnAUA RIO ÜBANDE 00 SUl •
REGIÕES DO VINHO UVAStOOCAil ld_ m
lu litoral, volla pela Serra Sio Paulo, Curiliba.
Paranaguá Joinville Blumenau. Ilajai, Cam-
bonu Florianópolis Crisciuma Torres. P Ato-
gre Caracol Canela Gramado, Canas rio Sul,
(iaritialrti. Bento Gonçalves. Novo Hamburgo
Lage» VilaVelha Ponta Grossa Londrina Sào
Paulo Rio
Duração 14 dias
saídas 18rl«/ laflfi 04 06,07,
10,13.14.18,22 25|an 03.05 08 ,
14,1 5lov 04 08 14 21 moi 08,1-1
abi 06 lOmai 07|un 1986

POUSADAOORIO QUENTE
í DIAS NA POUSADA Rio Sio

Paulo Rib Preto Caldas Novas (Hotel Pousada
t Pensão Completai Campinas Rio
Duração: 07 dias
saídas 1 1.18,25|an 01.15,22tev
I8mar Ob.12.19ahr 10.17,24-
ma. 07.14,21|un 1986

BRASÍLIA CAtOAS NOVAS
ARAXA TRIÂNGULO MINEIRO. 5
DIAS NA POUSADA mo B_tii_.enj Bala
Hon/onlí, Ires Manas Cnslalina. Brasília Ci-
dade Livre. Cidades Satélites Anápolis Goia-
ma. Caldas Novas iPousada do Rio Quente Ho-
lei Turismo b Estrelas) Uberlândia Utieratia.
Araia. Riboulo Preto. Campinas Sao P*uio.
Riu
Duraçáo 11 dias
saídas 07,1 1.15.
19.23.27|an 09.1 3.1 7.2 1 lev 07,
14.19mar 03.10.1 7.24abr 08.15
22mai 05,12.19|un 1986.

BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRI
MENTO Rio oe Janeiro Governador Vaia.ta-
les TeOlilo Otoni Vitoria daConguisia Jeijin»
Fura de Santana SAlVA0ORiO5diai| llabu-
na Ilhéus Porto Segmo MoilH Paseoal San-
ta Cru; de Catiralia Vitoria Guaiapan Rio de
Janeiro Regresso opcional (le avuo Hj citUrle
rte Salvadc no 8' toilavo) itia oa eicufiao

Duração 10 dias
saídas 23do.- 1985 0/12.15,
21 ,?7|an 02.1 31bv 05 1 1 18ma.

07.14.21 abi 07 14 _ 1 mm I 1 |un

MATO GROSSO pantanal
IVNIAP0RA5ÍST BOI/VIA Coune
ça o mau misterioso Estado do Biasil Rio s
Pauio Campinas Rib Pteto Uberlândia Run
iloiiO|)olis Cuiabá Campo lirande Corumoa
Pimdo Soaies .bÜUVIA) UouraOOl PONIA
I1JHA Teiliu Juan Cabaleii) :'it-- Prudcnle
Sao Paulo Ru Duração 1b (1135
saídas 05.10 15,18
24|an 04 08.13fev 05.15.21 mai
06 14hIh 08 15.21 mai 05 1 2. I 9
l.iii 1986

NORPESTE MARAVILHOSO
IDA OE ÔNIBUS VOL TA OE

Al/IAO Viagem jjor 9 Estados do Rrasil - Rio
dr Janeiro Espirito Santo. Bahia. Sergipe Ala-
goas Pernambuco Paraíba Rio Grande rio
Norie Ceara rida de avilo ¦ volla de ônibus)
Duraciü V. dias
saídas I 7de< 1985 05 09.13,
18.25|an 02,07.15.20(bv 04.12 ,
I6.24mar. 05.10,17,22abr 04.16
mai 06.19|un.l986

TRANSBRASIL - grande
CIRCUITO BRASILEIRO Rui B Honrou-
ir Ri.isiha Anápolis Goiânia Caros. Riu To
cantins. Imperatrl/ Rolem, Manaus (OPCiO-
NAl I1E AVlAO) Caslanbal. Capanema. Santa
Ine; Sao Lui/ Gruta ile Ubaiara Teresina, So
tirat lortalfl/a Mossoro Natal, Joào Pessoa
Recite Olinda Nova Jerusalém MaceiO. Ara
i,i|ii Salvador Itabuna Porto Seguro. Monto
Paseoal Vitoria Guarapari, Campos. Nileroí
iPorttet Rio
Duração 25 dias

saídas 06,07.1 6jan
06.1 7lev 06.l6mar.05,16abr 07
17mai 08|un 1986

ARGENTINA - sui oo brasil
S Paulo Curitiba. Paranaguá Joinville. Riu-
meiiau. lla|a< Camoonu Florianópolis Torres
Gramado Canela Caracol Novo Hamburgo
Canas Mo Sul Porto Alegre Puiolas Cbui
.-IIINUVIN.O PUNTA DELESTI BUENOS Al-
RES >b didsi tigre e Delta oel Paraná Plata.
niai nei Plata Buenos Anes Montevidéo P
Alegre Curitiba Rio
Duração 19 dias-
saídas 1 t lan OTfev
12mar 1 labr 12mai 12-

|un 1986

CHILE 00 ATLÂNTICO AO PACIFI
CO Rio Cunltba 'o; Assunção Sla Fe,
1'oruaha ilravessia rtos Andes) Santiago Vi
na fli>l Mar RígiiodOS Lagos Chilenos Barilo-
crie Haia Blanca Mar üel Plala Rnenos Aires
Minilevideo Punta det Este Porlo Alegre Cun-
tiba Su
Dura.;ao 25 c 30 dias
07|an 05lev 06mai 02abr 02
mai 02iiiii 1986 "

FINANCIAMFNTÚ
EM 2 OU 3 VEZES
S/JUROS OU ATE

12 PAGAMENTOS COM
"EOUENA ENTRA0A

URBI ETORBI NA BARRA
av. DÍS flMERICISS N? W90
GRUPO »2 TEL 325-948?

ILD. CINIRD PHOfISSION/ll DA BORRA
JUN 111 AOBARnA SHOPPING)

MATRIZ -RUA SAO JOSÉ. 90 qr. 2003 Tels.: 252-6156 (PABX) 242-04.',/
222-7579 242-8300 iv.bratihoooi7.oo-4i.i

FILIAIS - COPACABANA - Av NS Copacabaüa, 7.1.1 gr 705 Tul 236-010/
i»k<;u" tiüuu oi n i
TIJUCA • (Pça. S.'ons Pona) Rua C. do Bonfim. 34ü Laja 220 {_ Vitrine da Tijuca)
Tens 234-7397 252-6156 imbuiu»; dooimu-h ;
NITERÓI ¦ Av Amaral Peixoto. 3fi Snbrc(o|a 111 (Galeria Paz) Tel : 71B-4090

1 r.-t!rtA1UI."(10I16I .'-H7-41 9

IPANEMA - PAXTUrl ¦ Rua Vise Pua.ó, 330 Loja 105 Tel.. 387-0999
RARHA - Av. das Américas. 4790 • Snla 4?? Tel.: 325-9487 imbkmurocoi; c: >\ i
T,A0 PAULO - Av São Lui/, 11!/ 2' Sotiroloi.i Sala :>0 (Gal. Mclropolcl Tc. 231-2983

Paralelamente serão ministradas aulas de linguí

0Inscreva-se já. Restam poucas vagas

^Jk í=^ Av 13 ae Maio. 47 Gr 310 Tel ?20-9696
TSM53^^F/?0/Víd R Ba,a'a R'be|ro, 370 L| 113 Tel 255-9776

r^ARArun oooouoq.-.i o WACC/ SOLICITE OS NOSSOS FOLHETOS

IJ'll
Acomodação em casa de família
Cursos pi iodos os niveis (inclu-

^slve prolessores, executivos, etc.
"• 3 semanas de curso

3 refeições por dia
"• Teste de avallaçio

Livros
* • Seguro Pessoal .• .,

_ • Transporte á escola
¦ Atividades programadas

Recepção e traslado em Los Angeles
IS horas de aulas semanais

•Laboratório de língua
Certificado no final do curso

Presente de pai para filho
Saidas individuais: o ano inteiro
Saida em grupo: 03 de janeiro/86

Tüd? ¦Sl°pfr UJS.3?S !PiRTÇ TERRESTRE) • AÉREA US$ 1.469

Cursos de 3 semanas a 6 meses ^>
SOLICITE FOLHETO EXPLICATIVO

VOANDOW^
i MBRATUR 00009004IQ V/AÇU/

Tels.: 255-9776 e 220-9696

ÉÉiifiR • ••••• 17 pias ••••••
SUPERECONÔMICOS

17 dias tle viagem incluindo MIAMI e ORLANDO Passagem
aérea RIO/MIAMI/RIO -Traslados, gorjetas e taxas - Assistência
dc guia especializado - Excursões em ônibus Pullman de luxo

conhecendo: CABO KENNEDY SEA WORLD DISNEYWORLD CIRCUS WORLD -
BUSCH GARDENS - CYPRESS GARDENS - MEDIEVAL TIME ROSIF O' GRADYS
FORT LAUDERDALE - PALM BEACH  EPCOT CENTER - Com ingressos para todas asatrações. Cafó da manha durante toda a excursão. Saida especial para Natal e Reveilon
Hotéis: Miami OMNI e Orlando EMBASSY SUITE. Temos as melhores condições e preçosVenha conferir. ^__

OPCIONAL A NEW YORK

Rua Assembléia, 92 - 15? andar S

Tel. 221-7643-PABX
EMBRATUR 00383.00.41. 1 - ABAV 203GTI VIAGENS E TURISMO LTDA

VENDA DO PASSE
DA SKY
PROVOCA
TURISTA

Na SKY, turista recebe uni passedc craque. Revelação da temporada,
o SKY HOTEL PASS dá direito
a hotéis de 1." categoria na EUROPA,
com café da manhã incluído,por
apenas USS 25 a diária por pessoaem apt." duplo.

K a pari ir de I." de janeiro um
lançamento de efeito: a nova tarifa
PEX.
Rio • Madri • Rio USS 102.?*
Rio • Paris • Rio - USS 1218* <¦
sujeito a aprovação governamental

SKY HOTEL PASS • A PERFEITA UNHA DE PASSE

5HSÍ ^. Nüo Peçanha „? 50/509 JlL: 262-9677
iur/smo J- andar - Jtcl. De Jraoli embbaturoo8B2.oo.«i-3

~"~ —*

I BRASIL GIGANTE ¦ ' ' '¦¦''¦ ¦ ' ¦ maW ^Í£ci. "l

WSttl I I iJ • ifSl NORDESTE™ ' I l 1 H I P ]>RAlAS E S0L
SALVADOR - MACEIÓ - RECIFE •
J. PESSOA - NATAL -
FORTALEZA - S. LUIZ - BELÉM ¦
MANAUS 22 dias 9 capitais
SAlDAS:

Jun 041115-22 • Fev, 19 • Mar. 01-06
Abr. 12-Mal. 10 Jun. 14 - Jul.
01-0509 -12-19-Ago. 16 - Sei.
06-20-Oui 11 -Nov. 08-29

GRANDE
CIRCUITO
BRASILEIRO
MACEIÓ - RECIFE ¦ J. PESSOA •
NATAL • FORTALEZA - S. tUIZ
BELÉM - MANAUS
19 dias - 8 capuajs
SAÍDAS:

Jan 07-14-18 25.
fcv. 22-Mar. 04-19 Abr 15-Mal
13-Jun. 17 Jul. 04-08-12-15-22 -
Ago. 19-Set 09-23 Oul 14 -Nov' 

1 • Dez. 02 •

AQUARELA DO
BRASIL
RECIFE • J. PESSOA - NATAt -
FORTALEZA - S. LUIZ - BELÉM ¦
MANAUS

17 dias,- 7 capitais
SAlDAS:
Jan. 09-16-20-27 ¦
Fev. 24 Mar 06-21 Abr. 17-Mai.
15 ¦ Jun. 19 - Jul. 06-10-14-17-1
Aga21-Sel 11-25-Out 16-
13-Dej. 04

NORDESTE
MARAVILHOSO
I E II
SALVADOR - MACEIÓ - RECIFE -

J. PESSOA - NATAL
4 uu 5 capitais • 10 ou 12 dias

SAlDAS:

Jau. 0411-15-22 -Fov 19 - M-r
Abr 12-Mal. tO-Jun. 14-Jill.
01 05-09- 12-19 -Ago. 16 • Sei
06-20-Out. 11 -Nov 08-29

01

SALVADOR - MACEIÓ RECIFE ¦
J. PESSOA - NATAL ¦ FORTALEZA

dias - 6 capitais
SAÍDAS:
lan. 04-11-15-22-Fi'v. 19-Mai 01-06

i Abr. 12 -Mal. 10 ¦ Jun. 14-Jul.
í 01-05-09- 1219 Ago. 16 Sei.

06-20 Oul 11 - Nov 08-29 -

SALVADOR,
; MACEIÓ E RECIFE

061 S dias - i capiiais
SAlDAS:
Jan. 0411-15-22 -ftv 19-Mar. Ol-Oo
Abr. 12 -Mal. 10-Jun. 14 -Jul
0105-09 -12-19 Ago 16 ¦ Set.
06-20 -Oul 11 -Nov. 08-29

PANTANAL E
AMAZÔNIA
CUIABÁ • MANAUS L HRASll IA

8 dias - } capitais
Sflídfl» UIÀrlab-

TARIFA AÉREA BTG
C/40% DE DESCONTO

• AMPLOS PLANOS
DE FINANCIAMENTO

• CONSULTE-NOS
SOI1KE CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO
• PREÇOS ESPECIAIS

P/CRIANÇAS

z
( [n. \zh

S^BRATuR; üuüO.KVi-4 1 -9 ^^=z2^^

RIO DE JANEIRO: CENTRO
RUA MÉXICO, 21 LOJA -

TEL.:220-1840

IPANEMA: RUA VISC
DE PIRAJÁ, 547

j LOJA A-TEL.: 511-1840

SÀO PAULO: AV. BR1G.

FARIA LIMA, 1501 •

TEL: (0111 210-1666

CAMPINAS-SP:
RUA DA CONCEIÇÃO, 289

TEL: (0192) 32-6188

CONSULTE SEU
AGENTE DE VIAGENS
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rizola começa a mudar o secretariado em janeiro
0 deputado I uis Alfredo Salomão vai

trocar a Secretaria dc Obras e Meio Ambiente
do Estado pela da Prefeitura ^\o Rio. Atende a
um apelo do prefeito eleito. Roberto Satumi-
no Braga, e abre campo para que o governa-
dor I eonel Brizola inicie a reforma do seu
Seerelariado em duas etapas: a primeira delas
entre I" de janeiro e 15 de levereiro e a
segunda entre 1(1 e 15 de maio.

Nessa primeira elapa. deixarão seu-, car-
gos. além dc Salomão, a ser demitido no
ultimo dia do ano. uma terça-feira, os secreta-
rios Vivaldo Barbosa (Justiça), Carlos Alberto'. 
dc Oliveira ("ao (Trabalho), Fernando Lopes

. (Planejamento), Eduardo Cosia (Saudei. Ar-
naldo Campana (Policia Civil), Darcy Ribeiro

. (Ciência e Cultura) e César Maia (Fazenda).

. Os cinco primeiros sao candidatos à Assem-
bléia Nacional Constituinte e os dois últimos
concorrerão as eleições majoritárias de gover-

. nador e senador.

Dúvidas
Brizola tem algumas dúvidas no tocante

aos secretários vinculados ao PMDB e que
chegaram ao primeiro escalão ila sua adminis-',tração no bojo de um chamado Governo dc
coalizaâo, que além dos pemedebistas contem-
plou lambem os petebistas. I: que. cnlre os
qualro secretários pemedebistas — Alberto
Dauairc (Viação), Aloísio Gama (Agriculiu-
ra). (ieraldo di Biase (Indústria c Comércio) e
Afrânio Mendonça (Turismo) — tlois poderão
passar para o PDT.

O deputado (ieraldo di Biase e o suplente
Afrânio Mendonça são os dois secretários do
PMDB que admitem ingressar no PDT, acom-
panhando, provavelmente, o próprio líder da
bancada do parlido. Cláudio Moacyr dc Aze-
vedo. que consulta, no momento, os seus
amigos, em torno dc um convite que recebeu
do próprio governador Leonel Brizola para ser
seu correligionário a partir de 1986. (ieraldo di
Biase. um político de origens pessedislas — foi
um fiel aliado do senador Amaral Peixolo —
decidiu encenar a carreira política, findo o seu
atual mandam, para abrir espaço ao filho.
Mano. que já disputará ano que vem. no seu
lugar, por um conjunto de municípios do Sul
do Estado, cadeira na Assembléia.

O suplente Afrânio Mendonça só mudaria
de partido, por sua vez. se recebesse a garantia
do governador de que poderá permanecer
secretário de Estado até 15 de março de 1987.
Com os dois secretários do PTB. I.eõncio
Vasconcelos (Administração) e Jorge Roberto
Silveira (Esportes), Brizola não tem proble-
mas. Ambos já assinaram a ficha do PDT e
concorrerão a reeleição pelo novo partido.

As etapas
Como prevê a lei das desincompatibiliza-

ções, os secretários de Estado sem mandato
eletivo leráo de deixar seus cargos alé 15 de
fevereiro, enquanto os deputados poderão sair
até 15 dc maio. No Estado do Rio, o último
pra/o alcançará dois deputados federais: Bran-
dão Monteiro (secretário de Transportes) e
José Maurício (secretário de Minas e Energia).
No mesmo caso estão, lambem, os deputados
estaduais Jorge Roberlo Silveira (Esportes),
José Gouveia Filho (Promoção Social), León-
cio Vasconcelos (Administração) e Vara Var-
gas (Educação), todos do PDT.

()s dois secretários do PMDB que deverão
permanecei no partido de origem. Alberio
Dauaire (Viação) e Aloísio Gama (Agriculiu-
ral. deverão deixar os cargos nos primeiros
dias de janeiro. No mesmo periodo, o depu-
lado Paulo Ribeiro, ex-presidente da Assem-
bléia Legislativa, pedirá demissão da Secreta-
ria de Assuntos Políticos e Municipais (Ex-
iraordinária) e assumirá cargo de conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado.

Quem fica
Com a pasla Extraordinária de Assuntos

Políticos e Municipais, o Eslado do Rio conta
com 23 Secretarias. Dos seus ocupantes, ape-
nas três scráo mantidos pelo governador, ul-
trapassando, naturalmente, as duas etapas de
reforma: Cibilis Viana (Governo), Carlos
Magno Nazareth (Polícia Militar) e Halfed
Filho (Defesa Civil). Cibilis era um nome
colado na alta cúpula do PDT para figurar
enlrc os puxadores de legenda do partido á
Assembléia Nacional Constituinte. Brizola
conseguiu, no entanto, convencê-lo a não
concorrer a nenhum mandato eletivo, ano que
vem, para assumir funções mais amplas de
coordenação política.

A reforma do secretariado fluminense já
precipitou, também, as primeiras listas de
candidatos a este ou aquele cargo prestes a se
vagar. O líder do PMDB, Cláudio Moacyr de
Azevedo, por exemplo, figura cm quase todas
como nome dos mais cotados para a Secretaria
de Obras e Meio Ambiente, que assumiria em
princípios de janeiro, desde que resolva in-
gressar no PDT, para deixá-la em maio, na
mão dc um político ligado às suas bases
eleitorais do Noroeste do Estado.

O governador vai proceder também a
mudanças profundas nos cargos dc segundo
escalão da sua administração onde também é
grande o número de políticos com pretensões
eleitorais. No Iperj. o presidente da autarquia
— o instituto trata da parte providenciaria do
funcionalismo c tem o peso dc uma grande
secretaria de Estado —, Jonas Baicnse, desin-
compatibiliza-se como postulante a vice-
governador, posição que na chapa do PDT
será reservada a um nome do interior. Com
Jonas. sairão também os diretores do Iperj
Saldanha Coelho e Joáo José Galindo, o
primeiro como candidato à Constituinte c o
segundo à Assembléia Legislativa.

São esperadas desincompatibilizações ain-
da na Companhia dc Gás, no Instituto de
Assistência dos Servidores (lascrj). cm quase
todos os serviços de apoio da Secretaria de
Saúde e nos bancos estaduais (Banerj e BD-
Rio). O próprio procurador-geral do Eslado,
Seabra Fagundes, ex-presidente da OAB, dei-
xa o cargo até 15 de fevereiro para tentar
mandato de deputado constituinte.

O caso do vice-governador Darcy Ribeiro,
que acumula o cargo com a Secretaria de
Ciência e Cultura, é o único nào definido. O
PDT fez uma consulta ao TSE para saber sc
ele poderá como vice, um cargo eletivo, per-
manecer no Secretariado até maio, ou sc terá,
junto com os secretários sem mandato, desin-
compatibilizar-se até 15 dc fevereiro. O parli-
do teme deixar Darcy, um dos nomes mais
colados para a sucessão de Brizola, inelegível
para a eleição de 1986.

Aureliano admite acordo
para sucessão de Garcia

Belo Horizonte O ministro Aureliano
Chaves, embora antecipando que náo será
fácil, admite um acordo cnlre o PFL e o
PMDB mineiros para a sucessão do governa-
dor Hélio Garcia. O candidato de consenso
seria o senador Itamar Franco, que leve seu
nome anunciado pelo governador do Distrito
Federal. José Aparecido, após encontro com o
ministro das Minas e Energia.

Sc em Minas Aureliano admite o acordo
com o PMDB. no plano federal cie nào
esconde sua irritação quando indagado sobre a
pretensão do PTB de uma vaga no futuro
ministério. "Nosso acordo foi para a eleição
do prefeito da capital de São Paulo", acentuou
Aureliano, que também não quis falai sobre a
possível indicação do atual presidenle da Cia.
Vale do Rio Doce. F.liezer Baptista, para
sucedê-lo à frenle da pasta de Minas e
Energia.

Aureliano disse ainda que nào decidiu a
que cargo concorrerá em ... se ao Senado ou à
( amara, c comentou que a decisão scrà de
seus correligionários. Falando sobre a organi-
zação do PFL, Aureliano anunciou que o
parlido vai receber importantes adesões, inclu-
sive dc elementos do PMDB:

— O que existe é a disposição de um
nome definitivo para o PFE. desde o início um
nome provisório. Estamos conversando com

políticos de várias procedências, nossos anti-
gos companheiros do PDS, bem como com
alguns elementos do PMDB que desejam
caminhar conosco. Vamos ver o que vai acon-
tecer até a convenção do nosso partido.

O ministro viajou a Belo Horizonte para
participar de um almoço com cerca dc 11(1
empresários promovido pelo Instituto Brasilei-
ro de Mineração — Ibram. Iniciou uma série
dc contatos e reuniões com seus correligioná-
rios, a fim de definir a estratégia do PFL no
Estado, onde o partido tem quase 300 dircló-
rios municipais organizados e outros 300 em
organização.

O líder do PDS no Senado, Murilo liada-
ró, iniciou uma série dc contatos com Aurclia-
no Chaves e com setores divergentes do
PMDB com a finalidade dc tentar, segundo
disse, "uma 

poderosa alinça contra o PMDB",
que moveu contra seu partido o que chamou
de "uma campanha insidiosa".

Badaró foi credenciado pelo PDS mineiro
a tentar a reunificação das forças políticas de
Minas contrárias ao PMDB. através de uma
aliança cm torno dc um nome que possa
derrotar o partido no governo nas eleições de
IWfi.

Disse que o PDS dc Minas só irá apresen-
tar candidato às eleições governamentais de
1986 se fracassarem os entendimentos para
uma composição com o PFL.

CAIXA
ICDMOMICA
um ha i

COMUNICADO ÀS EMPRESAS E
ENTIDADES CONTRIBUINTES DO PIS

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Administradora do
Programa de Integração Social PIS, devidamente autorizada
pela Coordenação do Conselho Diretor do Fundo de Partici-
pação PIS-PASEP, comunica que em razão da liquidação
extrajudicial dos Bancos Comércio e Indústria de São Paulo
S/A — COMIND, Auxiliar S/A e Maisonnave S/A, as empre-
sas e entidades vinculadas a estes bancos para efeito de
recolhimento das contribuições e cadastramento de seus
empregados no PIS, deverão fazê-los somente nas agências
da Caixa Econômica Federal, até junho de 1986, quando
encerraria o vínculo bancário com aqueles bancos. Em locais
onde não houver agências da CEF, através de agência do
Banco do Brasil S/A.

0 FORTE DA CAIXA É VOCÊ
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Chaves sai
e Jair não
quer voltar

O senador Aloysio Chaves
(PDS-PA) formalizou ontem,
em Belém, seu desligamento
do partido. Em carta enviada
ao presidente cm exercício do
diretório estadual, senador Ga-
hriel Hermes Filho, ele explica
a decisão pelo 

"impasse 
que se

estabeleceu dentro do parli-
do", referindo-se à intransigén-
cia tio ex-ministro Jarbas Pas-
sarinho em aceitar um acordo
com o PFL para as eleições
municipais. No Pará, o PFI. é
dirigido pelo arquinimigo de
Passarinho, ex-governador
Alacid Nunes. Aloysio Chaves
ainda nào lem novo partido.

Em Porto Alegre, o presi-
dente regional do PDS. depu-
tado Nelson Marchezan, o lider
da bancada na Assembléia.
Roberlo Cardona, e o repre-
sentante da bancada federal,
Balthazar dc Bem e Canto,
foram em comissão ao gover-
nador Jair Soares, pedir que
ele permanecesse no parlido.
Mas não tiveram êxito.

Em Cuiabá, o grupo do go-
vernador Júlio Campos, dcsli-
gado coletivamente do PDS há
pouco dias, já está dividido.

Bonifácio de Andrade
já faz campanha para
suceder Prisco no PDS

Brasília — "Vamos ver se da certo", disse o deputado
Bonifácio dc Andrade (PDS-MG). citado pelos pedessistas
como o mais provável sucessor do deputado Prisco Viana na
liderança do partido na Câmara. Ele confirmou que é cândida-
to c já faz campanha aberta nesle recesso, reiterando, porém,
que só nào será candidato se o atual líder resolver disputar a
recondução. A eleição será no dia 4 dc março.

Prisco Viana, entretanto, já anunciou que não concorre-
rá c até ontem náo havia notícia no Congresso sobre nomes
inclinados à disputa pelo grupo do ministro das Comunica-
ções. Antônio Carlos Magalhães, a facção que maior pressão
lem feilo contra o atua. líder, com a ajuda do deputado
Amaral Nclo (RJ).

Além de Bonifácio, oulros nomes são citados como
prováveis candidatos: os deputados Eduardo Galil (RJ).
Gerardo Renault (MG) e o próprio Amaral Neto. todos
malufistas. Mas. na análise dc um pedessista, o quadro é mais
favorável a Bonifácio de Andrade, por ser este um nome de
equilíbrio, com sólido conhecimento jurídico e entendimento
do regimento da Câmara.

PT repreende Suplicy
São Paulo — A direçáo regional dn PT repreendeu o

deputado federal Eduardo Matarazzo Suplicy, acusado de ler se
lançado a sucessão de Franco Montoro, atropelando o cronogra-
ma estabelecido pelo partido para a escolha do candidato ao
governo paulista. A repreensão foi motivada por declarações
leitas no fim dc semana, em Presidenle Prudente, e repelidas
onlein. Suplicy afirmou que se sentia honrado com a indicação e
aceitaria ser candidato.

I
VEJA MAIS

OFERTAS NA
PÁG.09 DOS

CLASSIFICADOS

AS PROMOÇÕES DA
J M SILVA

MEDOC 1983 79.000
COTESDU RHONE 1984 59.000
SAINT EMILION 1984 99.000
CHATEAUNEUFDU PAPE 1983 145.000
CHABLIS 1984 159.000
BEAUJOLAIS 1984 79.000
BLANC DE BLANCS 49 000
LIEBFRAUMILCH alemão 42.000
ZELLER alemão 51.000
OPPENHEIMER alemão 51.000
ROSSO SCAPARZ italiano tinto/branco... 59.000
ALMADENCABERNETouMERLOT 19.900
PRESENTEIE SEUS AMIGOS COM CESTAS
DE NATAL J M SILVA — TEMOS GRANDE
VARIEDADE DE WHYSKIES ESCOCESES, VI-
NHOS FRANCESES, ALEMÃES. ESPANHÓIS,
PORTUGUESES, CHILENOS, NACIONAIS, ITA-
LIANOS, ETC.

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

João Carlos Paes
Mendonça
"Homem de Vendas 85'

Parabéns, ADVB. Vocês elegeram,
como'Homem de Vendas 85','o n
Hom©rn d© Compreis 855 805 75...

João Carlos Paes Mendonça recebera hoje, em
noite de gala em São Paulo, o titulo de "Homem de
Vendas 85", conferido pela ADVB — Associação dos
Dirigentes de Vendas do Brasil.

Como fornecedores, sentimo-nos envaidecidos
por este reconhecimento ao presidente do Grupo
Bompreço, sediado no Recife — que administra uma
exemplar rede de 145 lojas de super e hipermercados
— porque o sucesso de um cliente nosso é o nosso
sucesso.

Mas é também pela laurea conferida ao presidente
da ABRAS — Associação Brasileira dos
Supermercados que nos orgulhamos.

É pela retidão e pela firmeza com que Joáo Carlos
Paes Mendonça vem dirigindo esta entidade —
representando, através de seus associados, 70% do
abastecimento do Pais — que, ha muitos anos,
o elegemos, repetida e simbolicamente, nosso Homem
de Compras.

E, sobretudo, nosso amigo.
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Jânio garante que não
Presidência mesmo se

São Paulo — "Mesmo 
que a poptila-

çào brasileira fosse convertida cm muçul-
mana, toda voltada para mim, como se cu
fosse Meca, pedindo-me que assumisse a
Presidência, eu não atenderia".

A afirmação é do cx-presidente Jânio
Quadros e ilustrou a entrevista coletiva
que cie concedeu ontem para anunciar os
cinco primeiros nomes que comporão o
seu Secretariado, entre eles o do cx-
prefeito Rcynaldo de Barros — sobrinho
de seu arquünimigo Adhemar de Barros
e que foi o candidato indicado por Maluf
â sucessão paulista de 1()82 e derrotado
pelo governador Franco Montoro.

Jânio — que além da barba estilo
Lincoln, estreou penteado com topete —
prometeu, na Prefeitura da capital paulis-
ta, trabalhar pela eleição do chanceler
Olavo Setúbal à sucessão de Montoro,
cumprindo, assim, com o PFL, a parte
mais importante do acordo que o levou a
derrotar o candidato do PMDB, Fcrnan-
do Henrique Cardoso. Sobre as tentati-
vas dc amigos e correligionários de vê-lo,
mais uma vez. como candidato a prcsi-
dente da República. Jânio foi taxativo:

— Se a juventude janista quiser lc-
var-me à Presidência há de levar-me sob
a forma de fotografia ou de uma imagem
simbólica, porque cu náo disputo cargo
eletivo algum. Vou comprar um par dc
chuteiras com as cores corintianas e pen-
durá-las na ante-sala do meu gabinete.

Desvio de verbas
Jânio, que venceu Fernando Henri-

que Cardoso, à frente dc uma coligação
PTB-PFL, admitiu a ocorrência dc desvio
de verbas em sua campanha. Mas desta-

cou que este é um problema "de econo-
mia doméstica, economia partidária",
que preferia náo discutir.

Confiante em seu new-look. que in-
clui como adorno de pescoço um cordão
com medalha de ouro, que identificou
como sendo da "Igreja Católica Roma-
na", o prefeito eleito de São Paulo infor-
mou que na composição do seu secreta-
riado o PFL terá mais cargos do que o
PTB.

O ex-presidente anunciou que come-
cará suas reformas na Prefeitura extin-
guindo duas Secretarias municipais. Uma
delas será a de Habitação. Criará, ao
mesmo tempo, outras duas: a de Abaste-
cimento e a de Assuntos de Segurança, à
qual vinculará a Guarda Municipal. Jânio
vai extinguir, ainda, num pequeno lote de
empresas públicas, a Paulistur, porque,
segundo disse, "ninguém fará turismo
nesta cidade, no Viaduto do Chá ou no
Museu do Ipiranga".

Os ônibus
Sobre a política 

'de transportes que
pretende executar, Jânio revelou que ela
tem como objetivo final a estatização das
empresas de ônibus. Antes, as empresas
serão submetidas "a uma fiscalização ri-
gorosíssima". O prefeito eleito prometeu
colaborar com a conclusão das obras do
metrô, mas previu falta de recursos fede-
rais. Vai comprar do Japão um sistema dc
monotrilho, encarregando, de maneira
estranha, o futuro secretário dc Abasteci-
mento, (ciso Matsuda, de promover as
negociações necessárias com os japo-
neses.

Para a instalação da sua Ouarda

voltará à
povo pedir

Municipal Jânio pediu prazo de tres me-
ses. Imagina dotá-la inicialmente dc 4 mil
5(1(1 homens c 511(1 mulheres. A Guarda
será submetida a cursos dc capacitação
física, moral e civismo e boas maneiras. É
que o prefeito eleito deseja colocar os
seus integrantes em condições de "apa-
nharem um velhinha de um lado da rua
para levá-la ale o outro, como acontece
cm Londres".

Com Sarney
() ex-presidente disse que será "um

colaborador" do presidente Sarney. porachar que ele está enfrentando "óbices
muito sérios dc natureza político-
partidária, nessa confusão cm que nos
encontramos, gerada pela nossa eco-
nomia".

Para o prefeito eleito, o mandato de
Sarnev náo deve ser reduzido. "Acho o
mandato dc quatro anos razoável, mas o
qüinqüênio c melhor", afirmou Jânio,
para quem, tempo superior a este, "já
transforma o presidente em monarca".

Jânio disse que cm seu encontro com
Sarney. no próximo domingo, não pedirá
ao presidente espaço para o PTB, na
composição de seu novo Ministério, por-
que 

"se o partido tiver que fazer alguma
reivindicação, deve fazê-la através dos
canais competentes".

Segundo imagina (o prefeito eleito)
seu relacionamento como o governador
Franco Montoro será bom. "Ele foi meu
opositor político até ontem. Agora ele é o
governador do Estado, a quem eu devo
respeito hierárquico", argumentou o ex-
presidente, que prometeu visitar Monto-
ro, logo depois dc estar com Sarney, cm
Brasília.

São Paulo — Foto de Wilson Santos

Cinco secretários estão escolhidos
São Paulo — Dos cinco primeiros

nomes que vão compor a sua equipe na
Prefeitura de Sáo Paulo, o prefeito eleito
Jânio Quadros só náo definiu a Secretaria
que será ocupada por Reynaldo dc Bar-
ros, um político ligado a Maluf.

Os nomes ontem divulgados não pro-
vocaram surpresas. O vereador Celso
Matsuda, terceiro mandato, da ex-
Arena, ex-PDS, hoje no PFL, foi líder na
Câmara do chanceler Olavo Setúbal

quando ele exerceu a Prefeitura da cida-
dc, Matsuda deve ser o secretário de
Abastecimento (pasta a ser criada).

Cláudio Lembo, atual secretário-
geral do Ministério da Educação, é pro-fessor de Direito. Foi secretário Extraor-
dinário de Setúbal. Presidiu a Arena e
depois da reformulação'partidária nâo
optou pelo PDS. Antimalufista optou
pelo PFL. Disputou e perdeu, em 1978. a
cadeira dc senador por São Paulo. Jânio

o quer para secretário dos Negócios Juri-
dicos.

Fauzcr Carlos será o secretário de
Higiene e Saúde. É o atual líder do PDS
na Assembléia paulista. Foi secretário de
Saúde do Estado no Governo Jânio. J.B.
Vianna de Moraes, mentor do Movimen-
to Popular Jânio Quadros, nos anos 50,
está cotado para a Secretaria de Assuntos
de Segurança.

SSo Paulo — Foto de Luciano Andrade
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Montoro admitiu para Sarney que poderá nomear secretários de outros partidos

Montoro diz a Rea}e quer Legislativo
barney que vai 1. ^
refazer Aliança COadjUVando LxeCUÜVO

Brasília e São Paulo — O governador
Franco Montoro deu informações ao pre-
sidente José Sarney sobre as articulações
que vem realizando em São Paulo, junta-
mente com o presidente nacional do
PMDB, Ulysses Guimarães, para recom-
por a Aliança Democrática em São Pau-
Io. O encontro de ontem, no Palácio do
Planalto, foi o primeiro que Montoro
manteve com Sarney, desde a derrota do
seu candidato â Prefeitura da capital
paulista, Fernando Henrique Cardoso.

Em São Paulo, após o encontro entre
Montoro e Sarney, que durou uma hora,
um integrante do Diretório Regional do
PFL confirmou que o seu partido tem
recebido sondagens de Ulysses e do go-
vernador paulista. Montoro acena com
uma composição entre os dois partidos
para as eleições do próximo ano.

O governador de Sáo Paulo está
disposto, inclusive, na reforma do seu
Secretariado, que pretende fazer em ja-
neiro, a entregar cargos ao PFL. Monto-
ro trabalha, na verdade, para fortalecer a
candidatura de Ulvsses à sucessão de
Sarney, dentro de uma estratégia que
passa agora pela composição com o Parti-
do da Frente Liberal, via Setúbal, em São
Paulo, e através do ministro Aureliano
Chaves, no plano nacional.

Ao mostrar-se afinado com os planos
de Ulysses, Montoro mostra a Sarney sua
capacidade de articulação, embora isso
não lhe garanta direitos sobre a reforma
ministerial. O governador paulista, quan-
do muito, almeja preservar os postos
paulistas e pemedebistas no futuro Minis-
tério. Ao apresentar os resultados positi-
vos do Plano Rodoviário dc São Paulo,
Montoro cita, sutilmente, o nome do seu
secretário de Transportes, Adriano Bran-
co. Dc positivo tem apenas a promessa de
que os espaços paulistas serão preser-
vados.

São Paulo — Um sistema de governo
misto de parlamentarismo com presiden-cialismo é defendido pela maioria dos 50
integrantes da Comissão de Estudos
Constitucionais, encabeçada pelo jurista
Afonso Arinos, revelou o jurista Miguel
Reale. A comissão deverá propor o cargo
de "ministro-coordenador", indicado pe-lo Presidente da República e aprovado
pelo Congresso, que deverá ter também
poder para demitir ministros.

A comissão vem trabalhando paraelaborar não um esboço de uma Consti-
tuição, como pretendia o presidente Tan-
credo Neves, mas um anteprojeto de
Carta, que servirá como um "trabalho
preparatório" para a Assembléia Nacio-
nal Constituinte, a ser eleita no próximo
ano, explicou Miguel Reale. Ele defende
o trabalho da comissáo, advertindo que,sem o anteprojeto, o Congresso-
Constituinte poderia cair "na invencioni-
ce, em uma improvisação muito peri-
gosa".

Combinação
Certo de que "uma sábia combinação

do tipicamente nacional com os valores
universais" será uma das condições para
que a Comissão de Estudos Constitucio-
nais obtenha êxito em seu trabalho, a
maioria dos seus integrantes defende a
adoção de um regime presidencialista
para o Brasil, mas de caráter congressual,
pois estão "cada vez mais convictos de
que o presidencialismo se parlamentariza
e o parlamentarismo se presidencializa",
informou o jurista.

Professor aposentado de Filosofia do
Direito da Faculdade de Direito da USP,
Miguel Reale disse que predomina na
comissáo a preocupação com a necessida-
de de se estabelecer uma correlação de
equilíbrio entre a Presidência da Repúbli-
ca e o Congresso Nacional, "com uma
composição mais orgânica de responsabi-
lidades".

Sc prevalecer a atual tendência de
adoção do sistema misto de parlamenta-
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rismo e presidencialismo, o jurista desta-
ca que todos os fatores aconselham que
se preveja a possibilidade de mudança no
ministério, através de moções de descon-
fiança, representativas da maioria absolu-
ta da Câmara dos Deputados e do Sena-
do. "O Brasil já sofreu muito com certos
ministros, conservados por afeição pes-
soai ou outras razões, muito embora
houvessem, decaído na confiança da opi-
nião pública", acentua.

Preocupado cm esclarecer que estas
idéias não tém ainda o apoio de todos os
50 membros da comissão, Reale lembra
que este á um fator positivo para o
trabalho e que a diversidade de opiniões
se repetirá também na Constituinte, onde"concessões recíprocas" terão que ser
feitas pelos vários partidos e correntes de
opinião ali representadas,

Com mais de 50 livros publicados e
outros 200 trabalhos escritos, o professorobservou que os constituintes enfrenta-
rão questões mais polêmicas do que o
sistema de governo, como as relativas à
organização econômica e sindical do país,
mas devem sempre levar em conta que"as constituições mais duradoras náo sáo
aquelas que fecham as questões segundo
uma perspectiva restrita, mas, ao contra-
rio, aquelas que se abrem em perspecti-
vas múltiplas, embora preservando certos
princípios básicos, representativos da
vontade da maioria".

Outro ponto de importância, ressal-
vou, é evitar a preocupação de se fazer
uma Constituição "enxuta", com peque-
no número de artigos, como a norte-
americana: "O ideal seria uma Constitui-
çáo sintética, e náo enxuta, ou seja, a
mais abrangente possível com o mínimo
de enunciados normativos necessários".
Advertiu que a Constituição deve ser
uma "lei básica, capaz de dar condições
para o desenvolvimento cultural, econô-
mico e político, mas sem se transformar
em uma espécie de talismã, capaz de
resolver, táo logo promulgada, todas as
aflições do povo".
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Jânio, de barba, estreou novo penteado corn topete

Brizola: Parece que
ele está sendo lançado

O Governador Leonel Bri/ola de-
clarou se surpreso com o espaço que o
prefeito eleito de Sáo Paulo, Jânio
Quadros, lem recebido nos meios de
comunicação, apesar de, por diversas
vezes, ofender a imprensa. Após afir-
mar que não conseguia entender o
que se passava, Brizola considerou
que Jânio Quadro estava obtendo
grande promoção, 

"como se estivesse
sendo lançado para alguma coisa".

— São fotografias e mais fotogra-
fias nos jornais, além de um noticiário
que náo é negativo para ele. Se eu
tivesse me referido aos jornalistas
como ele fez, no mínimo sofreria um
boicote dos meios de comunicação —
afirmou o Governador, acrescentan-
do que repudiaria as ofensas aos pro-
fissionais da comunicação mesmo que
elas tivessem partido de outra pessoa

que não fosse o cx-presidcnle da Re-
pública.

Brizola nâo quis comentar as de-
clarações do Secretário-Geral do Par-
tido Comunista Brasileiro, Giocondo
Dias, que o acusou dc agitador por
estar pregando eleições diretas para a
Presidência da República em 86.

O Governador limitou-se a dizer
que, 

"depois 
que os lideres do Parti-

dão se pronunciaram a favor da aber-
tura aos bancos estrangeiros no Bra-
sil, tudo podemos esperar".

— Quando temos uma causa co-
muni unindo a direita e a esquerda,
nas pessoas dos srs. Armando Falcão
e Giocondo Dias, a única coisa que
podemos fazer é exclamar como Jânio
Quadros: guardemo-nos! — disse Bri-
zola, acrescentando que 

"os tempos
anteriores a 1964 ainda vão ser devi-
damente elucidados".

São Paulo — Foto de José Carlos Brasil

Anteprojeto, para Realejé arma contra improvisação

Desburocratizaçáo não
será mais ministério

mV
TlKlll ilt.iv im ( ailcmn II

Brasília — O presidente José Sarney
já decidiu algumas questões sobre a re-
forma ministerial a que procederá em
fevereiro: a Desburocratizaçáo deixará
de ter um ministério, voltando a ser um
programa nacional ligado ao ministério
da Administração ou à secretaria de Mo-
dernização do ministério do Planejamen-
to; se Aureliano Chaves resolver se dc-
sincompatibilizar, a pasta das Minas e
Energia será desmembrada; e o PTB
pode ganhar e o PDS aumentar sua
participação no primeiro escalão para
ampliar a base parlamentar do Governo.

— Vou aproveitar as festas de fim de
ano para estudar bem a questão e ver
quais os melhores nomes — disse Sarney
a um ministro, deixando claro que os
líderes da Aliança Democrática serão
consultados, mas ele terá no bolso alguns
nomes previamente habilitados, que po-
deráo servir como alternativas para as
escolhas partidárias. 

"O 
presidente está

muito preocupado em evitar alguns erros
cometidos quando o presidente Tancredo
Neves montou o ministério, tendo que
aceitar indicações que depois resultaram
insatisfatórias", disse o ministro.

Sarney. aproveitando a calma que
Brasília vive por causa do recesso parla-
mentar. tem procurado sondar seus mi-

nistros sobre desincompatibilização. Rc-
cebeu sinal verde de alguns como Waldir
Pires (Previdência), Fernando Lyra (Jus-
tiça), Pedro Simon (Agricultura). Affon-
so Camargo (Transportes), Olavo Setú-
bal (Relações Exteriores).

Outros, mesmo que não estejam arti-
culando candidaturas, já tém seu destino
traçado. E o caso do ministro da Reforma
e do Desenvolvimento Agrário, Nelson
Ribeiro, cujo afastamento é uma decisão
do próprio presidente, ou do ministro da
Desburocratizaçáo, Paulo Lustosa, que
tem sua saída definida â revelia da deci-
são de tentar a reeleição para a Câmara."Este náo emplacou", avalia um assessor
presidencial.

Outra importante fonte do Governo
assegura que têm permanência certa, nos
ministérios civis, apenas Marco Maciel
(que deve deixar a Educação rumo ao
Gabinete Civil), Dilson Funaro (Fazen-
da), Antônio Carlos Magalhães (Comu-
nicações). Aluízio Alves (que pode sair
da Administração e n para Educação ou
os Transportes, mas aceitaria também a
Previdência), Ronaldo Costa Couto (In-
terior), que tem o aval da família de
Tancredo Neves e do Próprio Sarney. e
pode mudar dc pasta.

Cada senador
tem direito a
64 servidores

Brasília — Os parlamentares dn
mundo inteiro têm, em média, três auri-
liares para atendê-los. No Brasil, paracada um dos 69 senadores existem 64
servidores pagos pelo contribuinte. A
assombrosa estatística é do assessor par-lamentar do Senado Humberto Leal Vici-
ra, um empenhado defensor da atual
administração da Casa, que ajudou a
elaborar um detalhado projeto para frear
a contratação indiscriminada dc pessoal.O projeto de resolução ainda náo foi
aprovado mas introduz no Senado uma
norma básica para ingresso de funciona-
rios: o concurso público. Dos quase 5 mil
e 500 empregados no Senado, apenas 2rr
sáo coneursados. Todos os demais foram
indicados pelos senadores, com o aval
dos colegas que ocuparam os cargos de
presidente ou primeiro-secretário. Com o
projeto, os senadores José Fragelli (MT),
atual presidente do Senado, Encas Farias
(PR), primeiro-secretário, abrem mão da
prerrogativa.

Cirurgia plástica
Auditorias internas, inquéritos admi-

nistrativos e até policiais já foram abertos
para apurar irregularidades no Senado.
No serviço médico, uma comissáo presi-
dida por Humberto Leal Vieira concluiu
que havia uma série de irregularidades,
como a prestação de serviços a 4 mil
pessoas que náo eram funcionárias, de-
pendentes ou mantinham qualquer víncu-
Io com o Senado.

O total de despesas das contas medi-
cas ascendeu a CrS 1 bilhão 750 milhões
no período entre janeiro e agosto deste
ano e, segundo Leal Vieira, "muitas
pessoas faziam cirurgias plásticas por
conta do Senado e os hospitais manda-
vam a fatura, num absurdo total".

Só os resultados da comissáo servi-
riam dc base a uma CPI. A maioria das
contas hospitalares náo era submetida âs
tabelas médicas. Os ofícios dc encami-
nhamento para tratamentos autorizavam
uma sobretaxa dc 209r sobre os preços da
Associação Médica de Brasília e os hono-
rários médicos eram cobrados em dupli-
cata, algumas vezes na mesma conta de
um paciente, além de o Senado ter pago,
ao longo dos últimos anos. despesas náo
autorizadas como refeições de acompa-
nhames, telefonemas interurbanos, pedi-
curos, manicuras e cabeleireiros.

A apuração desses abusos — "sem
penle fino", segundo Leal Vieira — re-
sultou, até o final de agosto, numa econo-
mia de CrS 208 milhões. Há ainda proces-
sos cm andamento que podem gerar mais
CrS 40 milhões de economia. De janeiro
a setembro, a maior parcela das irregula-
ridades na área de saúde — 53,93% —
constava no item dc cobrança indevida
dos honorários médicos.

Briga por comida
Na área de compra, consumo e distri-

buição de comestíveis a situação náo era
menos abusiva do que na saúde, disse
Leal Vieira. Um funcionário revelou que
nos trinta dias de janeiro último, em
pleno recesso parlamentar, o Senado
consumiu 2 mil 60(1 pães; 4 mil 500 quilosde café e 6 mil quilos de açúcar. Entre
março c novembro, cm períodos normais
de atividade, foram gastos, em média,
cinco pães por més; 1 mil 500 quilos de
café e 2 mil 800 quilos de açúcar.

— De CrS 160 milhões por mês com
comestíveis no ano passado, reduzimos
os custos para CrS 40 milhões, em igual
período deste ano — informou Leal
Vieira.

A frota de carros do Senado e o
material de oficina mecânica começaram,
também, a ser controlados. Em discurso
aos colegas, Eneas Faria anunciou que 73
carros serão leiloados, por medida econô-
mica, já a partir do próximo sábado. No
edital do leilão, alem dos carros — 33 dos
quais Dodge Dart — há uma relaçáo no
mínimo curiosa dc peças automobilísti-
cas. Lá estáo lotes de 453 peças novas
para veículos Mercedes-Benz e aproxi-
madamente 1 mil 53 peças novas para
veículos Dodge, um carro fora de linha
de fabricação há mais de cinco anos.

Só na representação do Senado no
Rio de Janeiro, estavam 13 Dodges à
disposição dos senadores, que foram,
timidamente, reduzidos para oito Opalas
novos. Em Brasília também houve a
aquisição de carros zero quilômetro. O
Senado adquiriu um total dc 41 Opalas
novos. "São carros que váo reduzir
custos", assegura Leal Vieira, informan-
do que o diretor-geral pretende leiloar
outros bens velhos estocados, como mó-
veis e eletrodomésticos.

O Senado, no ano passado, custou ao
país CrS 98 bilhões, 70c< dos quais para
despesas com pessoal — incluindo quatro
funcionários que faziam cursos no exie-
rior, sendo que dois deles burlaram várias
leis, não fizeram curso algum e foram
chamados de volta. A atual administra-
çáo está empenhada em conter gastos
mas náo há qualquer decisão política de
demitir o excesso dc empregados.

Jarbas forma
equipe com PFL
e sem PC do B

Recife — O prefeito eleito de Recife,
Jarbas Vasconcelos, formou seu secreta-
riado com integrantes da Esquerda inde-
pendente do PMDB, liberais apartidarios
e dissidentes do PFL e PDT, mas náo
contemplou com cargos no primeiro esea-
láo o PTB e o PC do B (que também o
ajudaram a se eleger) e limitou a partici-
pação dos chamados xiitas. jarbistas orto-
doxos que durante a campanha criticaram
acirradamente os moderados do PMDB.

Ao anunciar os nomes do primeiro
escalão de seu futuro governo, Jarbas
revelou que fará uma auditoria na Prcfei-
tura de Recife para prestar contas ao
povo do Estado cm que sc encontra a
municipalidade e apurar denúncias dc
empreguismo cm administrações anterio-
res. Manifestou também que pretende
procurar uma composição com outros
partidos como o PT. PCB e PDT, pois
náo quer ser o prefeito de "um terço do
Recife".
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iretor do Arsenal se recusa a receber deputados
tentativa de intermediar negociações entre «rcvkt, ^ I 

' l € ^«^VJ-UONa ten ativa de intermediar negociações entre grevistas c oArsenal clc Marinha do Rio de Janeiro, comissão de deputadosnao conseguiu, ontem a tarde, passar da sala de estar naentrada principal do arsenal: por intermédio do oficiai deserviço, cies souberam da recusa do diretor, vice-almirante
Pau o Geraldo dc Almeida Barbosa, cm recebê-los no gabinetews deputados consideraram a atitude "um desacato ao I ceislai
tlVO "-«.feiaicl

— Esse diretor é mal-educado e grosseiro. Como csubordinado ao ministro da Marinha, c do minislro que vamoscobrar as responsabilidades pelo impasse do movimento reivin-
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°* meta,ú,rSic.os ~ firmou o deputado federal Josetudes (1 Df). um dos integrantes da comissão, formada norcinco deputados, um vereador, um representante de vereadorae um advogado da OAB. Os políticos prometeram encaminhar

Edpaí 
Pr°,eSt0 "a Assembléia Lc8is,f"iv!1 e "a Câmara

Papai Noel da CUT
Acompanhados de mulheres, noivas, namoradas c filhosate de um mes - os metalúrgicos realizaram, de manhã, a sexta

passeata pelas ruas do centro, desde que a greve foi iniciada, hãOito dias. Com faixas e cartazes, alem de palavras de ordem -mas sen, a preocupação de usar máscaras, como no início - os
;!' £dSrn,i'™'fiS Uma vcz< as Principais reviu-dicaçocs: 100* de reajuste, 50% de reposição salarial. 100% deora extra retorno da data-base para maio e novembro, alemde piso salarial de Cr$ 1,5 milhão.

Como de costume, concentraram-se na Cinelandia em
numero aproximado de I mil — para a CUT, eram 2 mil pessoascom uma novidade: a apresentação de shows de marionetes,
mágicos e até um Papai Noel, que usava lenço encobrindo o
rosto e identificou-se apenas como ativista da CUT. Para
distração das crianças e alegria dos adultos, o grupo teatral
Salame Minguê apresentou marionetes como Regininha Receiti-
nha - •mulher de militar", que ameaça prender c arrebentarco ET brasileiro, um boneco com olhar esfomeado, quedesejou aos trabalhadores "mesa farta" e vitória na greve.

Em três carros oficiais, a comissão de deputados chegou
por volta das I Ih.Klmin ao arsenal, dentro da área do Comando
Jo I Distrito Naval. Era formada pelos deputados Godofredo
Pinto (PMDB), Afonso Celso (PDT), l.iszt Vieira (PT) e Lúcia
Arruda (PT), pelo deputado federal Josc Eudes (PDT'); pelovereador Antônio Pereira Filho (PDT): pelo representante da
vereadora Benedita da Silva. Aguinaldo Bezerra dos Santos: e
por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Josc
Augusto Caula.

Em contato com o oficial de serviço, capitão Clécio. a
comissão foi informada, minutos depois, de que o vice-
almirante Paulo Barbosa não a receberia. O informante, pelo..telefone, foi o relações-públicas, identificado apenas comoGentil. Os deputados não gostaram.— Esse almirante náo condiz com as tradições da Marinha

.. do Brasil — reclamou Afonso Celso.
Para o deputado Liszt Vieira, cie "não eslá à altura do

, cargo"; o deputado Godofredo Pinto considerou a recusa "um
descaso ao Legislativo".

Os deputados foram convidados a se retirar, por lima portados fundos, para facilitar a saída. José lindes saiu tranqüilo,
lembrando que passou por momentos piores ali, quando esteve

.preso durante 15 dias. acusado de subversão, em 197(1.

Foto de Aguioaldo Ramos

aos grevistas do Arsenal, na Cinelandia
Papai Noel da CUT, de rosto encoberto, falou

Papai Noel vai até a
Ministro da Justiça

Um trabalhado! vestido de Papai Noel recepcionouon em o ministro d,, Justiça. Fernando Lyra na cur

A sen 
'¦ 

M ,tl:' feVC qUC d"r" ' dias- acusou oArsenal de Marinha de manter os funcionários cm regimeescravo e pediu a Fernando Lyra que desse "um 
puxão"reli,,, no ministro da Marinha. Henrique Sabóia.

,m,s ZJT',* 
'"" """"Pséri" 1UC dcvcriíl ser tratado commais .scedade - respondeu Lyra, em tom de desaprovação-o Papa. Noel e aos 50 trabalhadores que sc juntaram em voUa

, 
', 

í' qT ,SC PrcParava Para participar da cerimônia deremstaaçao do Conselho da Defesa dos Direitos Humanos
Prometeu no final conversa, can os ministros do Trabalho

^taotlo, 
e da Marinha, para tenta. icionar o

Insatisfeitos com o pequeno contato que mantiveram na
porta da OAB, os trabalhadores resolveram subi, ao (." andar- plenário do Conselho Federal da Ordem - para entregar
um documento, A comissão foi formada por enco famíliasincluídas crianças e pais com lenços nos rostos para náo seremidentificados contrastando com o clima formal da solenidade
Andréa, de 3 anos. chorou no colo do pai, assustada com osflashes dos fotógrafos e as luzes dos cinegrafistas.

Utilização de cárceres como punição: agressões físicas
por parte dos fuzileiros navais; humilhação imposta pelasautoridades; uso dc uma carrocinha como veiculo de prisão'obrigatoriedade das horas extras, sob pena de demissão porjusta causa; e ale falta de higiene no preparo da alimentação— foram as denúncias apresentadas pelos trabalhadores na
carta ao ministro da Justiça, considerando a atitude do
Arsenal como "ofensa aos direitos humanos".
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Para aquele espaço
vazio, pelo qual sua
empresa paga aluguel ou
que c parte do ativo fixo.
0 capital de sua empresa
pode ler ido pro espaço
superlotado também: onde
funcionários se acotovelam
e produzem pouco. Nosso _ __

W. GEBARA NETTO, ARQUITETURA K PLANEJAMENTO DE INTERIORES I.TDA.Especializado em interiores de escritórios
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Pra/er de levanlare
não arrumar a cama.

Pra/er de náo ia var e passar nem
uma peça de roupa, e recebei a
tempo e a hora ludo limpo epassado.

Pta/er de náo pteasar ir para a
co/inha, a nao ser que isso lhe dé
pra/er.

Pra/er de nao se preocupar nem
um minuto com a segurança do seu
apartamento.

Prazer de ter uma portaria e tele-
lonislas á sua disposição dia e noite,
inclusive para receber recados.

Pra/er de chegar na /anela e ver
o mar, a lagoa e as montanhas de
uma cidade que da pra/er de morar

Pta/er de estar ao lado da praia,
cinemas teatros, casas de show. res-
laurantes. bares, bodes, bouliquese
shopping centers

Pta/er de viver num aparta-
mento decorado no estilo que você
gosta, com salão, lou 2 quartos com
suile, banheiro, copa-co/mha com-
pleta, telefone, TV a cores e ar condi-
cionado (Para 4 ou 6pessoas!

Pra/er de usar uma piscina, sau-
na. restaurante com amencan bar.
sala de ginástica e salão de reunião,
sem precisar sair do Fiai.

Pra/er de tirar vantagem dos
serviços de um hotel de categoria in ¦
ler nacional, sem perder o pra/er de
se sentir em casa

Pra/er de morar no Rio Plat Ser-
vice. eagoranoAllànlicoFIalService
ou no Leblon Fiai Service, que che-
garam para completar a rede.

Pra/er de ter tempo de sobra
para viver tudo que da pra/er nessa
vida

m fim mm
Bua Almirante Cuilhem332. esq de Ataullo de Paiva

Rua Santa Clara, 15

RuaProl Antônio Mana Temeu esq deAIràniodeMelofranco
CemraldeResen-as Tel 2M-9546 Telex 1021)32914 SSRF

Porque

Como

poder aquisitivo. Só isso já indicaria o sucesso da
Benetton. Quando tomamos conhecimento dos estudos
realizados pela Shopinvest, qualquer ponta de duvida
que ainda poderia existir desapareceu.

Nossa loja do NorteShopping terá o mesmo estilo das
lojas espalhadas pelo mundo e o publico sentirá uma
grande diferença no atendimento de nossos vendedores.

A Benetton é sinônimo de classe e estilo. E e exata-
mente isso que você ira encontrar em nossa loja do
NorteShopping.

ele
juelf

0 mercado brasileiro esta proporcionando o
crescimento da Benetton, uma griffe italiana quetambém já é conhecida no Japão, Europa e Estados
Unidos.

E o nosso crescimento estará se concretizando
com a abertura da nossa nova
loja no NorteShopping.

Os motivos de estarmos in-
do para o NorteShopping são
bastante simples. A Zona Norte
é uma área totalmente carente
de um comercio mais sofistica-
do, mesmo tendo uma grande
concentração de pessoas de alto

' ¦'¦ f-;- -•-¦¦ ' ¦ s»W>..,
fi 
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in. Vitorio Dcl Gado e Maurer Wolttr. i_il

da Btnellon. ladeados pelos sn.~-GUna dos Samos' e PaàlDavál, dá Shopiuvest. As,-'A.

Planejamento e Comercialização
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Informe JB
A Petrobrás deverá incorporar ;'i-<*- produção nacional de petróleo,nu ano que vem, cerca de 60 mil

barris/dia.
Mas esse esforço poderá ser to-

talmente tragado caso o País conti-
nuc bebendo cada vez mais gasolina
nas cidades e nas estradas.

O Brasil terminou o ano de 19S5
bebendo 50 mil barris/dia a mais do
que no ano passado.

D
Este ano. a Petrobrás econômi-

zou I bilhão dc dólares, já que o
dispêndio líquido com ;i compra de
petróleo no exterior despencou de
4,8 bilhões dc dólares, cm 19<S4,
para 3,8 bilhões de dólares.
Nini e Abi

O bloco do Clube do Samba já tem
samba-enredo para 1986, feito por João
Nogueira. Chama-se Das Peripécias dn
Nini às Pedrarias do Abi.
Refrão:"Ai, Nini
Ai, Nini
Onde é que anda
a traincira Miritni?
Ai. Abi
Ai, Abi
Carregar pedra assim
Bu nunca vi."

IJ
Qualquer semelhança com pessoas

ou fatos náo é coincidência.

Bom austral
Continua operando a pleno vapor a

ponte-aérea que leva do Brasil para a
Argentina economistas interessados em
ver dc perlo o Plano Austral.

Na semana passada o ministro João
Sayad c o assessor especial da Presiden-
cia Luís Paulo Roscmberg foram trocar
idéias com seus colegas argentinos.

Seguiram a rota que já fora feita
pelo diretor do Banco Central André
Lara Resende e pelos ex-ministros Má-
rio Henrique Simonsen e Delfim Netto.

Neste fim de semana será a vez do
economista Luís Gonzaga Bclluzo. Ele
é o principal assessor do ministro Dílson
Funaro.

Do prego ao palco
Depois do sucesso do cantor Elymar

Santos, que alugou o Canecáo para
realizar o sonho de cantar no palco mais
badalado da Zona Sul. chegou ;i vez da
cantora Vanusa.

Ela revelou que vai "colocar as jóias
no prego" para garantir que seu nome
brilhe no letreiro do Canecão.
Sinal de alerta

A Macrométrica Pesquisas Econô-
micas Lida está projetando uma taxa dc
inflação de 30095 em 1986.

A Macrométrica é a empresa lorma-
da pela dobradinha de economistas da
PUC Francisco Lopes e Eduardo Mo-
diano.

Subindo o morro
Três novas favelas do Rio — Dona

Marta, Borel e Morro da Formiga —
deverão ganhar teleférico no próximo
ano.

A construção poderá inclusive ser
cm parte bancada pelo governo federal,
através do Ministério do Desenvolvi-
mcnlo Urbano.

Sabino, o titulista
Affonso Romano dc SanfAnna te-

lefonou para Fernando Sabino c falou
de seu novo livro de poesia. Catando os
Cacos do Caos.

Fernando Sabino — que no início da
carreira pretendia assinar-se Fernando
Tavares Sabino, mas acatou conselho
de Mário dc Andrade para abreviar o
nome — não gostou do título, pediu
para ler o livro e sugeriu uma mudança:
A Catedral de Colônia e Outros Poemas.
Afonso Romano achou boa a sugestão c
rebatizou o livro.

Não é a primeira vez que Sabino
muda titulo de livro:

,1a mudei uns 10. O livro ile
Clarice Lispcctor A Maçã no Escuro
tinha recebido o título de A Veia da
Mão. Aí eu perguntei para ela: "Isso c
livro üe medicina, Clarice?" E o Otto
Lara Resende me apareceu uma vez
com o título Inspetor de Orfanato, abso-
lutamente intragável, que mudei para O
Retrato na Gaveta.

Unidade etílica
Hoje à noite, depois do jogo, a

cúpula tio PT do Rio estará reunida no
Barbas, em Botafogo, para comemorar
o 41" aniversário do ex-líder estudantil
Vladimir Palmeira, presidente do Dire-
tório Regional e líder da corrente mais
radical do partido.

Para comemorar, beber c, provável-
mente, costurar o acordo que será for-
malizado amanhã, numa reunião desti-
nada a promover a reunificação dos
petistas do estado.

Cena carioca
Os moradores da Rua Ribeiro Gui-

marães. na Tijuca, estáo pleiteando a
instalação dc um ponto dc jogo do
bicho na Rua.

E a forma que encontraram para
acabar com a onda dc assaltos que se
abateu sobre a região.

Tarifa elétrica
Na semana passada, o presidente da

Eletrobrás, Mário Bhering, entrou no
gabinete do ministro das Minas e Encr-
gia, Aureliano Chaves, com um gráfico
mostrando que só em 1988 a" tarifa
média dc energia deverá alcançar os
níveis de 1973/75.

Mesmo assim, com um ritmo acele-
rado dc aumento anual — que está
previsto no plano tlc recuperação do
setor, mas poderá ser desaconselhado
pelo ritmo da inflação.

Colheita
O governador Leonel Brizola vai

colher no dia 15 uma safra plantada no
Amazonas pelo deputado José Cola-
grossi: vêm ao Rio comunicar sua entra-
da no PDT o deputado federal José
Fernandes, eleito pelo PDS, seis depu-
tados estaduais e vários vereadores de
Manaus que estáo saindo tanto do
PMDB como do PDS.

Colagrossi afirma que essa operação
fará do PDT o segundo partido do
Amazonas, superado apenas pelo
PMDB do governador Gilberto Mes-
trinho.
Destituições

Do deputado Flávio Bierrenbach,
do PMDB paulista, sobre sua destitui-
ção, dois meses atrás, do cargo tle
relator da emenda de convocação da
Constituinte:

Eu fui o último relator destituído
no Brasil. O penúltimo foi o relator do
Caso Riocentro.

(Em maio de 1981, o primeiro ofi-
ciai do Exército encarregado do IPM do
Riocentro, coronel Luís Antônio Pra-
do, foi destituído "por motivo dc
saúde".)

Agrimisa
O prefeito de Belo Horizonte. Ruy

Lage. foi oficialmente indicado ontem
pelo governador Hélio Garcia para a
presidência do Banco Agrimisa. eom-
prado este mês pelo governo dc Minas
Gerais.

Empresário dos setores financeiro e
metalúrgico e cx-presidente da Comis-
sáo Nacional das Bolsas dc Valores —
por 12 anos —. Ruy Lage acha que
recupera o Agrimisa cm seis meses.
Depois da Copa

No calendário político de 1986 já
está marcada a data da partida para a
campanha eleitoral — não as conversas,
as articulações, mas o uso concreto de
dinheiro: e a final da Copa do Mundo.

Antes dela, ninguém vai se aventu-
rar a promover coisa alguma.

O único ministro dn
PMDB a que o prefeito elei-
to de São Paulo, Jânio Qua-
dros, pediu audiência foi o
chefe do Gabinete Civil, José
Hugo Castelo Branco.

O vereador Sérgio Cabral
cruzou na rua cnm ojnrnnlis-
ta Fernando Gabcira c convi-
dou-o a ingressar no PSIt,
argumentando com a consta-
tação de que n Partido Verde
não sai tão cedo. Gabcira dis-
se que vai pensar.

O governador dc Peruam-
buco, Roberto Magalhães,
resolveu investir Cr$ 100 hi-
lhões dos recursos de ICM
para construir a Barragem de
Pão de Açúcar, no Agreste
Pernambucano, perenizando
o Rio Ipojuca c afastando a
seca da região.

A diretoria do BNH apro-
vou a construção dc uma série
de pequenos conjuntos popu-
lares no interior do Estado do
Rio, totalizando 3.000 casas.

O Disco Mix. que foi lan-
çado no mercado para substi-
tuir o compacto a um custo
dc cerca de CrS 25 mil, esta
sendo vendido na Mesbla e
na Gabriela Discos por CrS
40 mil.

A mudança na sistemática
do cálculo da inflação causou
aos poupadores gaúchos, em
novembro, perdas de CrS
M>8,9 bilhões, segundo o
deputado Horst Volk, do
PDS.

Lance-Livre
As próximas novelaspróximas

>h,
da

rV Gíobo começam a ser
gravadas ainda este mês. Sei-
va de Pedra, que entrará uo
horário das 20h. em Nova
Friburgo, e Cambalacho, das
19h, cm Roma.

O fotografo brasileiro Wal-
ter Firmo estará na próximasemana expondo seus traba-
Ihos em Havana. Firmo com-
pletou 25 anos de trabaüio
com uma recente exposição
no MAM.

Lucélia Santos e o depu-
tado Liszt Vieira serão entre-
vistados hoje no programa
Encontro com a Imprensa, as
13h, na Rádio JORNAL DO
BRASIL, sobre a questãoecológica e o projeto do Par-
lido Verde.

Nos dias 24 e 31 provimos,
as repartições públicas da ad-
ministração direta e das au-
tarquias so funcionarão até
12 horas, em conseqüência
das festividades de Natal e
Ano Novo.

Com um show no Morro
da IJ roa sexla e sábado. Mo-
raes Moreira abre oficial-
mente o carnaval carioca. As
músicas Cara de Robô e Re-
publica da Música serão
apresentadas uo show e lan-
çadas num cumpacto em ja-
neiro.

Ela é poetisa, tem 24 anos e
descobriu novo veiculo para

seus versos: o adesivo. Simo-
ne Gouveia lança hoje ás 21 h
nn Canto da Boca, em Santa
Teresa, o Tchi Tchi Tchi
Amo, para colar no carro, na
parede, nn livro ou no cora-
çao do namorado.

Um projeto de vídeos so-
bre o Rio de Janeiro feilo
pela Flumitur c pela Secreta-
ria de Turismo para exibição
em vôos internacionais será
apresentado aos empresários
cariocas amanliã. âs loh. no
Copacabana Palace.

Hoje e amanhã no Niro do
Ipiranga, a partir das 22h,
Júlio Costa apresenta sua
produção recente, acompa-
nhado por Paulo Malaguti an
piano c Toni Mendes no
baixo.

A Turma da Vitória vai
comemorar o 4(1" aniversário
de formatura na Faculdade
Fluminense dc Odontologia
no próximo sábado, âs 13h,
na Churrascaria Porção, na
Ilha do Governador.

a Os poemas do Professor
Aslromar. da novela Roque
Santeiro, sáo de autoria dc
Denise F.mmer, que estará
lançando seu quarto livro, A
Equação da Noile, na Livro-
clube Livraria, na próxima
segunda-feira, às 21 h.

Sabedoria dc pára-choque
de caminhão: "Dinheiro náo
traz felicidade mas acalma os
nervos".

Educadora do ano é Jovem mostra rebeldia sem
causa nas redações da PUCprocessada por dar

beliscões em aluno
Cabo Frio — A promotora Márcia Rodrigues de Oliveira

vai devolver â 133a Delegacia dc Policia, para complcmentaçáo,
o inquérito em que a diretora do Instituto Santa Rosa.
prolessora Elza Maria Bernardo, eleita empresária do ano no
setor de educaçáo. e acusada de violência física (puxão dc
orelha e beliscões) contra o aluno Ronaldo Nagen Daier, dc 14
anos.

A prolessora. empossada em março como secretária muni-
cipal de Educação, foi denunciada cm notícia-crime pelo pai do
menor, Ronaldo Daier. e enquadrada pelo delegado Carlos
Campagna no artigo 136 do Código Penal (maus tratos), lista
sujeita a pena de dois meses a um ano de detenção. Náo foi
indentificada datiloscopicamente c o laudo do exame de corpo
delito foi considerado incompleto.

Beliscões
A denúncia foi no dia 2 de outubro, quando o aluno

chegou cm casa reclamando que a diretora do colégio o havia
levado da sala de aula ate o seu gabinete puxando-o pela orelha
e aplicando-lhe beliscões no braço. Segundo o pai do aluno,
Ronaldo está no colégio há 10 anos — entrou no malernal com
quatro anos — c nunca havia sofrido falia disciplinar.

A diretora do colégio admitiu, cm depoimento na policia,
que levou o menino até seu gabinete puxando-o pela orelha,
mas disse que náo teve intenção de machucá-lo. Segundo ela,
Ronaldo foi visto chutando uma carteira da sala dc aula na
ausência do professor. Elzinha, como é conhecida na cidade,
arrolou como testemunhas o diretor do turno, professor Elias
Beraldi, a servente Maria do Socorro e a professora Maria Lúcia
Macedo, que feriam presenciado a repreensão ao aluno no
gabinete. Ronaldo foi punido com dois dias de suspensão.

Segundo a promotora, os peritos criminais não responde-
ram aos sete itens tradicionais do exame dc corpo delito,
limitando-se a informar de modo genérico que não havia"evidência de lesão, mas aumento da vascularizaçáo". Conside-
rou ainda necessário o depoimento das testemunhas, que náo
consta dos autos, c a identificação datiloscópica da acusada. No
inquérito, o delegado informou que náo teve tempo suficiente
para concluir as investigações e solicitou mais prazo.

3 K-7 Dicção, Impostação, Oratória
1" e 2" Série valor Cr$ 400.000 cada série. Problemas da
Fala e Inibiçào consulte o Prof. Simon Wajntraub Matriz
RJ, 236-5185 e 256-1644. Filiais: DF, SP, BH, GO e BA

„ COLÔN5A DE FÉRIAS

>^5 ülegiís
Em laneiro próximo o ST PATRICKS recebera alunos
dos vários colégios tio Rio para um mes de atividades re-
creativas no seu CAMPUS ESCOLAR do Recreio dos
Bandeirantes que conta com uma área de 300 mil metros
quadrados
As atividades compreendem excursões pela mata. cava-
lo. natação, volley-taall. futebol, ele
Mais detalhes pelos Tels.: 327-8839e 274-0033
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Agora, voce viaja pra Europa<Mp^rim
paga em 24 meses, 5nWlÍ»ÍWiiÍ
sem juros e sem correção, 'sfelillf iijVji»

A Melia eslá lançando uma
olerla exclusiva em turismo
0 FMI - financiamento Melia
Integral
Agoia. voce via|3 Dará a Furooa
e paga a parte terrestre com
20% de enlrada e o saldo
financiado pela própria Melia
em 24 meses sem juros

26 dias Visitando Copenhague.
Paris, Zunch, Veneza. Pádua.
Florença. Siena. Assis. Roma,
Pisa. Nice Barcelona,
/arago/a. Madrid. Burgos,
Bilbao, Lourdes. Bordeaux.
Chenonceaux e Ctiarlres
Hotéis cat turística com cale da
manha e visitas.Lugares
limitados Garanta já o seu lugar

Partidas: 15, 22 e 29 dezembro - 15. 19 janeiro¦02,16 levereiro ¦ 02. 09. 16 março.
Prcr,os poi pessoa
Terrestre aplo. duplo USI 300 00
[FMI")

Aérea (YU.2M) saindo do Rio
USI 1.954 50 Fmanciamenlo IATA
em ali lOneses

& Viagens Naila 99mcl-ÍlH'£l' SfâS
Rio Ontco Av Rio Bram-O 99 n* andar PABX?53 4M6

Cccacatwna Bua Francisco Sa 23 i?'andai tei xnví \
Sao Paulo Rua Dom Josc * Banos "' 6' andai tei 2313366 !
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NA FAZENDA:

Crianças e adolescentes —
-V*. de 20 à 26 de ian.

CrS 985.000 - financ. em 2 x s/juros

FIM DE SEMANA NA FAZENDA:
8» Pensão completa p/casal CrS 400.000

' 
CIDADE DA CRIANÇA:

Play Center - Simba Safari - Cidade da Criança
Hotel 4 estrelas — refeições

próximas saídas 10/01-24/01 -07 02-21 '02

D * Lcúlolow Ft. Viiconde de Pirajá, 540 - L. 106
Reservas Tel. 239 3749 - 259-1516

EMBRATUR 03308-00-41-2

"< !omo c que eu vou me rebelar?" O impasse gritado
pelo grupo Ultraje a Rigor cm sua música Rebelde Sem
Causa foi manifestado, eom variantes, por centenas de
jovens nas redações que fizeram ha uma semana, no
vestibular da PUC. sobre choque de gerações nos anos 80.

A maioria acha que houve, há e haverá sempre o
conflito de gerações, mas eom uma atenuante hoje: afinal,
frisaram, são filhos da geração dos rebeldes com causa dos
anos 60, que lhes dão toda a liberdade. A angústia da
música — "Não. não. não, assim não vai dar./ como c queeu vou crescer/ sem ter com quem me rebelar?" — tem, no
entanto, para os vestibulandos da PUC. uma compensa-
ção: mais diálogo entre os rebeldes de 60 e os nem tão
rebeldes de 80.

Sinceridade?
Ouando propôs o conflito de gerações como um dos

temas da redação do vestibular deste ano — os outros
foram sobre a juventude e a dificuldade da escolha —. o
grupo dc professores de Comunicação e Expressão da
PUC acreditava que a maioria dos jovens diria não existir
choque nos anos 80.

O que nos levou a essa suposição — explica a
coordenadora da prova dc redação, professora Maria do
Carmo Fernandes — foram, alem da letra do Rebelde Sem
Causa, alguns anúncios publicitários, como um em que um
rapaz punk recebe um cartão de credito c diz não ter
mudado em nada.

Os professores podem até estar certos, pois. disse
Maria do Carmo, a experiência mostra que muitas vezes,
nas redações dos vestibulares, os candidatos preferemapresentar como seu o pensamento que acreditam ser o
dos professores da banca examinadora.

Eles têm uma imagem da banca e. cm função
dela, dizem coisas nas quais não acreditam. Como a PUCé
uma universidade católica, c comum os vestibulandos
falarem em religião em suas redações ou citarem um
trecho qualquer da Bíblia. No tema sobre a dificuldade de
escolha alguns falaram em rezar.

Muitas redações, segundo os professores, faziam um
histórico dos conflitos de gerações a partir dos anos 50,
concluindo que nos anos 80 há menos novidade e mais
continuísmo. Para uns. o choque entre as gerações aumen-
tou devido à emancipação sexual dos jovens, ainda não
absorvida pelos pais. Já outros opinaram que ele diminuiu
e que seus pais são menos autoritários e radicais que os de
antigamente.

As gerações atuais náo concordam em tudo, mas
adaptam-se uma á outra e vivem bem. na medida do
possível, lista foi, cm síntese, a idéia desenvolvida pelamaior parle dos vestibulandos. Houve exceções: alguns
afirmaram que o choque existe dentro da própria juventu-de, dividida em grupos como os punks, a juventude janistae os yuppies.

FESTA DE FIM OE ANO
É MA MAVARO^E

vv_^y r

COM MUSICA AO VIVO
EM QUALQUER HORÁRIO
ADEGA NAVARONE

Reserve já tel.: 288-4162
Cde Bonlim, 838 208-2751 Tijuca, apò
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Desinformação
gera incerteza
A prematuridade da esco-

lha, junto á falta de informa-
ções sobre as diversas profis-sões, foram os principais moti-
vos para Luciana Nogueira dc
Araújo e Solange Maria Castro
realizarem vários vestibulares
nos últimos tres anos. Para Lu-
eiana. ns colégios orientam o 2"
grau para o vestibular, mas não
sc preocupam cm fornecer in-
formações sobre as profissões.

Solange confirma: "Ouando
fiz vestibular pela primeira vez.
cm 81 com 17 anos — optei
por três disciplinas diferentes:
Geografia, Biologia e Pcdago-
gia. Estava completamente
perdida".
DECEPÇÃO

A decepção com a universi-
dade c outro fator dc desesti-
mulo para muitos jovens. "Eh-
iramos sem esperar nada e
mesmo assim nos decepciona-
mos", afirma Olivia Maria Car-
valho, confessando ter pensado
várias vezes em abandonar o
curso universitário, ao longo
dos últimos três anos. quando
cursou semestres de Adminis-
tração. Comunicação e Arqui-
tetura.

Luciana Nogueira afirma ter
largado o curso dc Psicologia,
na UFRJ. principalmente por
achá-lo fraco, desestimulante e
pouco "científico": "Vou fazer
vestibular para Medicina, cm
busca de uma melhor forma-
ção, apesar de querer Psicana-
lise e saber que poderia chegar
lá, através da Psicologia".

Escolher profissões vincula-
das ás disciplinas que lhes sáo
favoritas é uma tendência do
aluno. Muitas veses, porém, a
profissão escolhida tem um as-
pecto que acaba não agradan-
do. Eduardo Gomes, dc 21
anos, justifica a opção inicial
pela Engenharia pelo seu hom
desempenho nas ciências exa-
tas, principalmente na Química
(queria fazer Engenharia Quí-
mica). Além disso, conta, a
formação dada pelo Colégio
Sáo Bento estimula a escolha
das ciências exatas.

is 17hs.

LOCAÇÕES COMERCIAIS
C0NSPAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

OFERECE
Administração de imóveis competente profissional e honesta.' Atualização e correção de aluguéis depreciados.' Conversão e obtenção da semestralidade dos reajustes.' Assessoria Jurídica especializada em locações comerciais.

Centro Run do Rosário 173 9" andar Tels 224-9100, 252-5171
CASASHOPPING Bloco B sala 206 e 20/ Tels. 325-7070, 325 7722.

ABADI 374 CRECI J 2403

NÀO
PERCA

0 GIRO 00
MUNDO.

JORNAL DO BRASIL
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curso nos
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"Cursos convencionais de línguas" no exterior utilizam
materiais didáticos usados em cutsosde idiomas no Brasil. N<1o

se iluda1 0 melhor mesmo é aprender uma lingua estrangeira
convivendo com uma íamilia americana, francesa, alenta ou

chilena. Isto é o que o plano Homeslay e StudyTours da FIYT0
lho olerece. Através deles, você participa da vida cultural do

pais. falando fluentemente a língua local, hospedado numa
casa de íamilia ou universidade Utilize as vantagens da

carteira estudantil FIYTO

International house
Representante da:
FIYTO • FEDERATION 0F INlf RNATI0NAL
YOUTHTRAVEL ORGANIZAI I0N

End. R Visconde de Caravelas, n.° 01
Botafogo -Tel.: 266-0890

, EMBRAIUR OJ'j-1 01 i\

BIOGALÊNCIA-QUÍMICA E FARAAACÊUTICA LTDA.
— Produtos Farmacêuticos CIBA-GEIGY —

Informa que sua Filial do Rio de Janeiro mudou-se da Av. Almirante
Barroso, 91 — 10° andar, para a

Av. Rio Branco, 108 — 30° andar
CEP 20040
Caixa Postal 1329
Telex n° 021.22066
TELEFONES: 252-1552

252-1446
232-8902
232-8507

JORNAL DO BRASIL S A
Avenida Brasil, 5IKI - CEP 20949 — Rio
tlc Janeiro, RJ
Caixa Postal 23 IIKI — S. Cristóvão — CüP
IW1Z - Rio dc Janeiro, RJ
Telefone — (0211 264-4422 (PABX)
Telex — (1121) 2.1 tm, (1121) 2.1 262. (021)
21 558
Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Administração de Vendas
Roberto Dias Garcia
Gerente de Vendas - Noticiário:
Fábio Mattos
Gerente de Vendas - Classificados:
Nelson Somo M.uoi
Classificados por telefone 2Jí4-.V7„V7

Outras Praças — 9(1121) «JÜ-4613 (DDG —
Discagem Direta Grátis)

©JORNAL DO BRASIL SA 1985
Os textos, fotografias e demais criações miclec-
luais publicados neste exemplai nio podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou estocados
cm sistema dc banco de dados ou processo simil.it.
em qualquer forma ou meio - mecânico, eletróm-
to, microfilmagem. fotocópia, gravação etc
sem autorização escrita dos titulares dos direitos
autorais

Sucursais:
HmMlU - Scim Comercial Sul (S( S) - Quadra I.
Bloco K. lidilicio Denasa. 2" andai — CI-.P 70302
— lelefone: (IXil) 22.1-SisKR - lelej (lltil) I 011

Sio Paulo Asennl.i Paulista, I X4. IS"andar —
CEP 01310 — S. Paulo. SP - lelefone: (III1) 2K4-
8133 (PBX) — lelc»: (illl) 21 Onl. (1111) 23 0.18

Minas Gerais — Av Afonso Pena, 1 "üXí, T° andar
CEP 3U0O0 — H Horizonte, Mii lelelone:

(031) 222-3M5S — (elex: (031) 1 262

R. (í, do Sul -- Rua tenente-Coronel Correia
I una. I tXSO/Morro Sla. Teresa ¦ CEP 'HXUtl —
Porto Alegre, KS - lelefone. (0512) .13-3711
(PHX) — lelex (0512) I 017

Nítrtlrste Rim Conde Pereita Carneiro. 22h —
lelex 1 INS — CEP u«»m Peniainhucs —
Salvador - lelefone (071) 244-3133.

Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas, Ceará. Espírito Santo. Goiãs,
Pernambuco, Paraná, Paraíba, Piauí. Santa Cata-

Correspondente no ruterior
i ondres, Nova Iorque. Roma. W^shin^ton. DC,
Unenm Aires
Senlçm noticiosos
AFP. Airpress. Anvi. AP. AP lio» tones l>l'A,
EFE, Kculeis. Spor! Press. UPI.

Serviços especiais
BVRJ, The New York times.

Superintendência de Circulação:
Superintendente: Lm/ Antônio Caldeira

Atendimento a Assinantes:
Coordenação: Maria Fátima Bandeira
lelefone: (021) 2*4-52/>2

Pregos das Assinaturas

CrS ss» ii»),
Críl hOS K»).

Rio de Janeiro — Minas (ierais
l mes

Espírito Santo — Sáo Paulo
Knirett* Domiciliar
1 meses

CrS »-, IOO,
Crí 264 MUI.
OS4IW HKI.

Cri :m ou).
CrJ4sNR00,

t.oiania — Sahador — Florianópolis — Mareio
Entrega Domiciliar
Imeses CrS W> isim,
nmeses i r$ío2 SOO.
Hntsilti
Knirrga iVimiciliar
Imeses í iJ Us MW,

o meses CrS os; um,
* meses (aossábados e domingos) Crt! 20 OtUl.

»s meses (aos sábados e domingos) CrS i4tí HIO.

Recifr — Konale/a — Natal — J. IVssoa
Entrega Domiciliar
¦ meses .... ( iS 137 400,

r> meses  CiS H2n 200,
Rondônia
Knfretca Domiciliar

> meses
d meses
Kntrrga postal em todo Irrritftrio nacional
Imeses CrS.150 HO,
omeses. CrS650 000,

Atendimento a Bancas e Agentes
lelefone: (1)21) JM-4740
Preços de venda avulsa eni Kanca
Rio de Janeiro. M. Gerais/ Espirito Santo/
S*i ['atilo

Domingos
DF, GO, SK
Diasuleis
Domingos
MA, CE. PI, RS. PH. PE
Pias úteis
Domingos
DfmaU KsudiM e Território»
Diasúteis
Domingos
DE MT MS. PE com preços diferenciados para
exemplai com Classificados.

BA. MT. MS. PR,

CrS 1 000.
l iSS 1100.
SC. RS
Crí 4 l»«>.
Crio 1100.

CrSs um,
(iSsum.

CrS 7 UO.
I li 10 <««),
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Clara M. Ramos

Filha de
Graciliano
é premiada

— Para ganhar CrS 10 mi-
lhões eu entraria em qual-
quer concurso, até mesmo
salto à distância — disse a
vencedora do concurso de
poesias sobre o Natal, Clara
Medeiros Ramos, filha do
poeta Graciliano Ramos.
Apesar de antes nunca ler
escrito uma poesia, nem mes-
mo na adolescência, e usando
o pseudônimo de Áurea Luz,
sua poesia, Paz nas Estrelas,
venceu as 30 selecionadas pe-
Io júri.

Para um dos jurados, Nei
Leandro de Castro, o Prêmio
Assessor de Poesia sobre o
Natal veio mostrar que 

"pu-
blicidadc e poesia são conci-
liáveis. Foi um bonito exem-
pio-.: E deve ser imitado por-
que. além de estimular valo-
res<. demonstra uma preocu-
pação empresarial voltada
não apenas para o negócio, o
faturamento, o débilo e o
crédito".

Jornalista, publicitária e
hoje gerente de marketing da
Ajax Companhia Nacional
de Seguros, Clara não contou
para ninguém que participa-
ria de um concurso. Por ser
uma pessoa religiosa, o lema
a atraiu e os versos surgiram
facilmente. Em 1979, seu li-
vro Mestre Graciliano —
Confirmação Humana de
unia Obra foi premiado no
Instituto Nacional do Livro.

O poema de Clara fala do
nascimento de Jesus, da na-
tureza, do homem e alerta
para a guerra nas estrelas:"Paz. O risco dos pardais no
céu./ As penas deste pássaro
que vou arrancando do pei-
to;7 Natal: dia dos mortos e
dia dos filhos./Da flor que dá
a luz a todo um pobre plane-
ta./ Portanto falai baixo. Sen-
ti: paz nasestrelas."

(A comissão julgadora,
composta por Rubem Braga,
Affonso Romano de San-
fAnna e Nei Leandro de
Castro, escolheu em segundo
lugar o poema Dc Minas, pa-
ra^o Menino, cujo autor só foi
identificado pelo pseudôni-
mò: Baltazar. Ele eanhará
Cr<i> 3 milhões. O terceiro
ficou para Paulo Silva Sam-
paio, com o poema Natal co-
mo Palavra, e o prêmio de
Cr$ 2. milhões.

Delegado indicia
Homem de Carvalho
no caso Baumgarten

O delegado Ivan Vasques indiciou o coronel Francisco
Homem de Carvalho, ex-comandante da Polícia do Exército,
no crime de falso testemunho, por estar convencido de que ele
mentiu em depoimento e acareação de que participou. Nas
duas-eeask.es Carvalho negou que tivesse fornecido nomes de
cinco militares envolvidos na operação de seqüestro e morte
de Alexandre von Baumgarten ao coronel Dickson Grael.

Sexta-feira, Homem de Carvalho terá de comparecer à
Secretaria de Polícia Civil para ser interrogado e qualificado
criminalmente. O delegado revelou que poderá indiciar oulras
pessoas pelo mesmo crime e alé por favorecimento pessoal e
examina todos os depoimentos que considerou "peremptó-
rios", entre eles o do coronel Ari de Aguiar Freire e o do
general Valdir Muni/., para ver se essas circunstâncias
ocorrem.

O indiciamento do coronel se deu através de despacho do
delegado, ja anexado aos autos do inquérito: "Indicio Francis-
co Homem de Carvalho pela prática do crime de falso
testemunho. Nos termos do artigo fi", incisos V, VIII e IX, do
Código de Processo Penal, promova-se sua qualificação, seu
inlerrogalório e sua identificação datiloscópica, averiguando-
se e relatando-se sua vida pregressa. Lance-se seu nome na
autuação e no livro-tombo, como incurso nas penas do anigo
342, do Código Penal."

— Ele foi indiciado porque ficou evidenciado que não
disse a verdade quando depôs. Contou que não era o
informante do Dickson Grael mas na acareação ficou provado
que era. Acho que ele sabe tudo sobre a operação de
seqüestro e morte de Baumgarten e sabe também quem é o
fuzileiro naval, de nome Denírson. que freqüentava a casa
dele e que. segundo consta, poderia chegar a Roberto Fábio,
apontado como um dos executores de Baumgarten. — disse
Ivan Vasques.

Promotor não quis
denunciar Cruz

O Promotor Murilo Bernardes Miguel náo quis denun-
ciar o General Newton Cruz como co-autor dos crimes de
homicídio de Alexandre von Baumgarten. de sua mulher e do
barqtieiro Manuel Português, quando o inquérito esteve com
ele duranle lll dias. A chance lhe foi oferecida pelo Delegado
Ivan Vasques, quando pediu o desmembramento dos autos,
sugerindo que a parle referente ao ex-chefe do SNI permane-cesse no Tribunal do Júri.

Antes do indiciamento do general, o promotor não se
cansava dc repetir que o denunciaria caso o delegado náo o
acusasse. Porém, estranhamente, Murilo Bernardes preferiubaixar os autos por ul) dias para que continuassem as
diligências, só fazendo um pedido a Vasques: que apurasse
junlo as auloridades aeronáuticas quais os aviões que alerris-
saram no Aeroporlo Santos Dumont nos dias 11, 12 e 13 de
outubro de 1982, incluindo os de Brasília.

Há um més as investigações estavam praticamente para-das. Vasques se limitou a enviar e a receber ofícios de
unidades militares e ontem, efetivamente, retomou as diligen-
cias. indiciando o Coronel Homem de Carvalho no inquérito.
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Fonseca combate chapa fria

Coronel é acusado de mentir

Depois do decreto assinado pelo presidenteSarney. os governadores, todos, tem o dever de
acompanhar a medida, afirmou onlem o deputado
Alcides Fonseca (PIB), referindo-se á proibição, na
esfera do Executivo federal, do uso de chapas frias
em veículos públicos. Ressaltou que já havia apresen-
tado projeto semelhante para o Estado do Rio, Mas"está engavetado na Comissão de Constituição e
Justiça da Assembléia".

O projeto do deputado Alcides Fonseca "proí-
be. a qualquer título, a utilização de chapas cor
amarela em veículos pertencentes aos órgãos da
administração pública estadual dircla e indireta,
inclusive fundações mantidas pelo poder público". A
violação da proibição, pelo projeto, implica em crime
de responsabilidade do passageiro, do titular do
órgão a que pertence o veículo e da autoridade
administrativa responsável por seu licenciamento.

Uso restrito
— E preciso que nossas auloridades entendam

que os veículos oficiais devem ser destinados exclusi-
vãmente ás repartições, com identificação inconfun-
dível que permita distingui-los dos demais partícula-

res. argumenta o deputado Alcides Fonseca queafirma "jamais ler se utilizado de uma placa fria'Desmentiu, inclusive, noticia dc que leria ido a umalmoço, em campanha eleitoral, com um automóvelcom chapa fria, "Parti essas ocasiões - esclareceu o
parlamentar — uso sempre meu carro particular Scsou contra a chapa fria, não poderia nunca fazer tunacoisa dessas".

Alguns deputados lembram, entretanto que aAssembléia Legislativa possui quatro placas autoriza-óas pelo Detran, mas ressaltam que o Judiciário é oque mais se utiliza de placas frias. "Isso é crime'- ,1,/Alcides Fonseca. "E uma medida que foi adotada naépoca da revolução, começou a ser utilizada ha 20anos pelo SNI, quando os militares em serviço deinvestigação não queriam identificar seus automó-veis.
Ele denuncia, ainda, que a Polícia Militar com-iron. recentemente, três automóveis Comodoro e

ualro Ooalas. iodos zero umlnm,.i,,v c,._. „.i.-„
-i ...... U.MV.HH..V.11 v uiiitnnini C

quatro Opalas, Iodos zero quilômetro; seis eslão
chapas Irias, a serviço de oficiais da

K í 
'nninrinm 

rnm nli,-. \i'/ nu "7 "7 .. *

rodando com chapas frias, a serviço de oficiais dacorporação: Os ('omodoro com placa MZ (IK77 e MZ.IW01 e os Opalas RJ 725(1. RJ 7254. RJ 7265 _ R|72(111.
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CLASSIFICADOS

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

VENDA DE IMOVEIS — SFH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, FILIAL do Rio de Janeiro,

comunica (rue venderá pela melhoi olerta olsl imoveKeisl ao lim
caracterizado(s)
As propostas serão entreques. om envelopes lacrados, na COMISSÃO
PERMANENTE DE ALIENAÇÕES. Agência MADUREIRA. a Rua Carvalho
de Sou,_a. n° ?83 5o andai, ate o dia 20'12/8S. no horário de 10 00 às
16 00 horas
Os interessados que desonrem contar com finanoiamonto deverão
dirigir-se ao local acima indicado, antes do prazo estipulado para a entrega
das propostas, a lim rie inteirar-se das condições.
As piopostas de pessoas inndicas somente seráo aceitas na loima de
pagamento à vista
As Condições Básicas paia participação, que la^em paile integrante do
nresente Aviso, estaião à disposição dos inieiessados na Agência
MADUREIRA, no endereço acima especificado
A abertura dos envelopes realizai se-á no dia 23<12/85. a partir das 10 30
horas, a Rua Carvalho de Souza, n° 283 — 5o andar. Madureira, Rio de
Janeiro
CONCORRÊNCIA N° 166/85 - Casa situada á Rua Antônio Leal. n° 390-

A. Campo Grande'RJ. constituída de 01 quarto, com área de
construção aproximada de 35 tn2. pelo preço minimo de Ci$
29 040 495.00. equivalentes, neste mmestio. a 498.12000 UPC.
O imóvel esta ocupado

CONCORRÊNCIA N° 167/85 Casa situada a Rua Agai. n" 1 424. Santa
Cruz/RJ, constituída de 01 quarto, com aíea de construção
aproximada de 36 m'. pelo preço mínimo de Cií 9 701 153.00,
equivalentes, neste Irimeslie, a 166.40000 UPC. O imóvel está
ocupado.

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ

AVISO AOS ACIONISTAS
. ã *; ._>, .¦.;¦' *'i'v_v_: yy. yy-- ¦-' y-y-yy.-

Conforme deliberado em AGE
de 4.11.85, esta empresa está promo-vendo aumento de seu capital social,
de cr$ 1.750.000.000.000 para cr$
2.091.357.819.250, mediante a emissão
de 22.757.187.950 novas ações, sem
valor nominal, todas nominativas-es-
criturais, a serem subscritas ao preço de
emissão de cr$15, por ação,que será in-
tegralmente incorporado ao capital so-
ciai, sendo metade ordinárias e metade
preferenciais.

Para tanto, esclarecemos:
a) os acionistas terão prazo de1ó.12.85 a

17.1.86, para exercerem seu direito de
preferência, na proporção de 5% das
ações que possuíam na data da as-
sembléia que aprovou o aumento
(4.11.85), ou seja, 1 (uma) ação nova
para cada 20 (vinte) possuídas, antes
do desdobramento aprovado na
mesma AGE, com integralização a
vista;

b)os boletins de subscrição, devida-
mente preenchidos, serão encami-
nhados diretamente ao domicílio dos
senhores acionistas; não obstante,
uma 2? via estará, também, disponí-
vel, junto à agência onde habitual-
mente são creditados os dividendos;

c) as ações subscritas no aumento em
curso terão direito a dividendos, a
partir do mês em que se der a aprova-
ção do processo respectivo pelos ór-
gãos oficiais; farão jus, também, de
forma integral, a eventuais vantagens

atribuídas às demais ações, a partir
do mês em que ocorrer a citada
aprovação;

d) os acionistas que não desejarem
exercer seus direitos de subscrição,
poderão negociá-los em Bolsa de
Valores, a preços de mercado: na
Bolsa de Valores de São Paulo, até
10.1.86; nas demais Bolsas de Valores
do País, até 17.1.86.

SUBSCRIÇÃO PÚBLICA
A Diretoria desta sociedade, autori-

zada pela Assembléia, contratou com o
Banco Bradesco de Investimento S.A. a
colocação, junto ao público, das even-
tuais sobras de ações que se verifi-
carem após o encerramento do prazo
preferencial concedido aos atuais
acionistas.

INCENTIVO FISCAL
Em se tratando de emissão pública,

os subscritores, pessoas físicas, terão
direito à redução do imposto de renda
devido, de 10% (dez por cento) do valor
pago pelas ações subscritas, quer no
exercício do direito de preferência ou
na subscrição das sobras, conforme o
DL. 1841, de 29.12.80, respeitados os limi-
tes estipulados pela legislação vigente.
A opção pelo Incentivo Fiscal deverá
ser manifestada no respectivo boletim,
no ato da subscrição, ficando as ações
indisponíveis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
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O protesto cru frente ao prédio da anjeiras mobilizou alunos e professores

Cego luta pela manutenção do
internato no Benjamin Constant

( ) i . !-. I li 1 I h 1 Rf»ní*imin Pnnrton. ,, II •/">_-. , . . 0 Instituto Benjamin Constant, o
mais antigo e aparelhado estabeleeimen-
to de educação de cegos do Brasil, pode-
ra não aceitar matrículas em IWd para
internato. A medida proposia pelo Ce-
nesp (Conselho Nacional de Educação
Especial) provocou ontem uma mandes-
lação dc proieslo, eom faixas c cartazes,
de 3(1(1 alunos e professores na poria do
instituto. que durou meia hora c releve o
transito na Avenida Pasteur.

A diretoria do Cenesp, que controla
o Benjamin Constant (fundado há 131
anos) c o Instituto Nacional de Surdos.
em I .aranjeiras, argumenta que há distor-
ções e privilégios na assistência a cegos c
surdos no país: mi', do seu orçamento de
CrS 2(1(1 bilhões serão investidos com os
mil alunos dos tlois institutos, enquanto
os 599 mil cegos de lodo o Brasil pratica-mente vivem sem auxilio do governo
federal.

Rótulos
A medida, disseram os manifestai.-

les. deixara sem escola criança dc •( anos
com deficiências visuais, cujo número
nào sã. em. pois nào há estatísticas preci-sas. Pura o professot Luís Antônio Mile-
lo. do Benjamin Constant, o Cenesp está
equivocado quando afirma que os "cegos
cariocas sao privilegiados porque cslu-
dam e bebem". Denuncia que o cego é
considerado "deficiente diferente" e^isso"cria rótulos".

— O cego é um homem normal e
Icm direito a ascender. Se o Benjamin
Constant fechai as porlas para os cegos,
vamos cair numa estratificação social.
Mais cegos carentes ficarão sem escolas
especializadas e o problema da educação
especial se agravará. So o regime de
internato dà condições de estudo e habili-
dade ao aluno — disse o professor, quelambem e cego.

I'ara a chefe de gabinete do Cenesp,
leresa Cosia do Amaral, o Instituto

Benjamin Constant. nos últimos 20 anos,
não se modernizou c mantém uma politi-
ca de assistência que considera "elitista".
Um aluno do instituto custa mensalmente
aos cofres públicos CrS 3 milhões 8(1 mil,
gasto superior, segundo ela. ao de inter-
natos particulares de luxo. A.s despesas
eom material didático, manutenção dos
prédios e pagamento dc funcionários do
Benjamin Constant e do Instituto de
Surdos (onde também foi extinto o regi-
me de internato ) consomem CrS 135
bilhões dos CrS 2(1(1 bilhões do orçamento
do Cenesp.

— Segundo a ONU. o Brasil tem MIO
mil cegos. Só 27(1 deles, que estão no Rio,
sáo assistidos com seis refeições ao dia.
alfaiate, pasta dental e material didático.
Existem, em contrapartida, 599 mil sem
assistência. Com o fim do internato.
queremos transformar o Benjamim num
centro de formação dc professores, de
invenções de (cênicas modernas, de edu-
cação precoce e pólo irradiador para todo
o Brasil — afirmou.

Redistribuirão
Pelo plano do Cenesp. o Benjamin

Constant manteria o semi-intemato. A
verba concentrada nos dois institutos se-
ria redistribuída para o atendimento de
cegos nas Zonas ruiais, regiões periferi-cas e outros centros urbanos, onde os
deficientes são mal atendidos. Para a
implantação de novos serviços, as secre-
tarias de Educação e fundações filantró-
picas receberão auxílios financeiros do
Cenesp, descentralizando a assistência.

No Brasil, segundo o Cenesp. há (>
milhões de deficientes mentais. 2 milhões
40(1 mil deficientes físicos, I milhão 2(1(1
mil surdos e 60(1 mil cegos. Para atender
essa população estigmatizada, segundo
leresa Costa do Amaral, faltam proles-sores especializados, há distorções entre

a demanda c a oferta dc oportunidades
educacionais c desigualdade de atendi-
mento às diferentes categorias dc educan-
dos especiais.

No Benjamin Constant. afirma, há
alunos que sáo trazidos em carros parti-
culares. existem irregularidades adminis-
nativas e pedagógicas, e as máquinas
para impressão em Braylc não funcio-
nam. O instituto, além disso, não tem
psicólogo ou assistente social. Ela acha
que a escola deve sofrer modificações
profundas.

— Nenhum aluno pediu toda essa
concentração dc recursos no instituto —
diz o professor Vido Mattoso, diretor do
Benjamin Constant, que admite que a
reformulação administrativa c pedagógi-
ca. desde que com a participação dos
internos. Nega que tinha sido perdulário
e diz, que reduziu em 50% as despesas do
instituto em 1985.

Um dos professores acusou-o dc gas-lar CrS 24 milhões em fotocópias este
ano. sem necessidade pedagógica. Matto-
so alega que o dinheiro foi gasto eom
4()9í dos 270 anos do instituto'

— São alunos com visão reduzida
que escrevem em letras ampliadas c pre-cisamos tirar xerox. Só gastamos quandohá necessidade — defende-se. Mas o
Cenesp aguarda o resultado dc uma audi-
toria teita há duas semanas no instituto
para definir que atitude tomar sobre sua
administração.

O Cenesp garante que respeitará a
consulta a uma comissão de professoresdo instituto c especialistas do conselho
sobre a permanência ou nào do regime de
internato. Ontem, uma comissão de ce-
gos conseguiu encontrar-se, na Embratel,
com o ministro da Educação, Marco
Maciel, e informou que ele só se posicio-nará a respeito depois de ouvir todos os
internos do Benjamin Constant.

AP AE festeja
aniversário
sem merenda

A APAE (Associação dc Pais c Ami-
gos dc Excepcionais) comemora hoje 31anos dc fundação, mas a direção tem
motivos para insatisfação, já que desde
março de I9S3. com a mudança do (io-verno estadual, a entidade só recebeu amerenda escolar três vezes. Nos outros
governos, recebia semanalmente.

— Já recorremos a todos os órgãos a
que somos subordinados, ou que nos
pudesse ajudar, mas ate agora nada foi
feito. Até a Primeira-Dama do estado,
D. Ncusa Brizola. já procurei. Ela foi
amabilíssima, prometeu intervir, a me-
renda foi mandada uma semana c depois
nunca mais — afirmou a presidente da
APAE, Inés Pacheco Brito.

Dificuldades
Não contando com apoio da Secreta-

ria Estadual dc Educação — á qual a
associação é diretamente subordinada —,
a solução encontrada pela presidência da
associação foi recorrer à população. D
Inês Brito faz um apelo: junto com as
contas dc gás deste mês os usuários
poderão fazer doações à entidade, quetem 550 alunos excepcionais.

A APAE foi fundada em 1934 poruma americana, Beatriz Benis. que che-
gou ao Brasil com um filho excepcional e
não encontrou lugar onde ele pudesse ser
assistido devidamente. Hoje a associação
é eonveniada com a LBA, Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica e recebe donativos
de sócios e pais de alunos com boas
condições financeiras.

A associação despende cerca de CrS
300 mil. mensalmente, eom cada aluno, e
os recursos são cada vez mais insuficien-
tes devido ao aumento dc procura, já
que, agora, são assistidas crianças a partirde três meses de idade.

A merenda está sc tornando um
problema sério, e cada vez mais difícil de
ser resolvido. Nem mesmo a Secretária
Estadual de Educação. Yara Vargas, se
dispôs a receber a presidente da APAE.
nas inúmeras vezes em que foi procurada:"Até agora só tivemos dificuldades com
esse governo. Todos dizem que vão fazer
alguma coisa, para aguardarmos recur-
sos. mas até agora nada" — conta Inés.

As três sedes próprias sào insuficien-
tes para abrigar todos os alunos e as
colaboradoras lutam atualmente paraconstruir uma outra, onde seriam assisti-
dos os excepcionais idosos que não tém
condições dc trabalhar fora — explica D.
Inês.

JORNAL J>0 BRASIL

Nova cadeira
Apoteose cust

As novas cadeiras dc pista dos selo-
res d e 13, na praça da Apoteose, come-
çam a ser vendidas pelo Banerj segunda-
feira c custarão seis ORTNs, ou CrS 423
mil _S2. informou o secretario de Turis-
mo e presidenle da Riotur. Trajano Ri-
beiro. O preço das arquibancadas, espe-
ciais e populares, não loi ainda estahelc-
cido.

A Riotur está montando um esquema
para evitar a entrada dc penetras domin-
go e segunda-feira de carnaval. Todas as
roletas serão controladas por funciona-
rios efetivos da empresa e quem facilitar
a entrada de pessoas sem ingresso scra
demitido. Durante o carnaval a Riotur
lera um contingente dc seis mil emprega-

na praça da
a Cr$ 423 mil

dos. íí maioria contratada poi sctmcos
prestados.

So na pista da passarela 2WI pessons
trabalharão na coordenação dc destile.
concentração e dispersão. A dc disper-
sao. novidade no próximo carnaval, scra
responsável por nao permitir que carros
quebrados prejudiquem o desfile dc ou-
trás escolas, como aconteceu no carnaval
de 85.

A Riotur, segundo o regulamento,
tem obrigação dc manlci limpa unia área
dc até 300 metros a pariu do final do
deslile. A empresa deixará um guindasteatrás da praça da Apoteose e o.s carros
quebrados serão transportados para um
deposito da ( omlurb.
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Oiioemg tem capacidade pam transportar 500 passageiros

Maior avião comercial do
Ocidente pousa no Galeão

Pela primeira vez. pousa amanhã no
Aeroporto Internacional do Oaleáo o
maior avião comercial fabricado no mun-
do ocidental: o Boeing 747/300, com
capacidade para transportar até 500 pas-sageiros e 58 mil kg de carga. O avião,
encomendado pela Varig à Boeing Com-
pany custou cerca dc CrS 10(1 milhões dc
dólares e operará nas linhas dos Estados
Unidos e Europa.

Com 71 metros de comprimento, ve-
locidade de 960 km por hora c autonomia
dc vôo de 4 mil km. "o avião possui a
arca de sua asa maior do que a de uma
quadra dc basquete". Foi inventado na
década dc 60 em decorrência do aumento

do tráfego de passageiros c de carga e
pela primeira vez e comprado por uma
empresa sul-americana.

Para oferecer um maior conforto ao
passageiro, a Varig adotou uma coníigu-
ração diferente: transportara apenas 259
passageiros - num aviáo que lem capaci-
dade para 500 permitindo maior dispo-
nihiliadc dc espaço nas diversas classes:
43 pessoas na classe de luxo. 5f> na
executiva e 160 na econômica. Embora o
equipamento seja mais avançado na sua
geração, as tarifas serão equivalentes as
tradicionais. Um outro Boeing, do mes-
mo modelo, lambem foi encomendado
pela Varig c chegará ao Rio. no próximo
dia 19.

no JL m «*
-m \

Lembre-se-
deum

«£» ^^^

Continental

Garantia 

plona jjj|ggjfgjl|l |
de 3 a. on. ^^^^SBSaS |

CONTINENTAL 2001 CAPRICE SUPER II
Um ipa lie cristal __ prova do impaeti is 6 potentes i/ueirnadoms, sendo dois gigantes, trempe bipartida, amploloi no. Estula ideal para preparar pequenos grelhados oudomar alimentos Qualidade lona de aço.

24.9751 TOTAL
.874.925

Í20Q1

Qualidade feita de aço. —'

A VISTA P
., 1.874.925 3X Ç

M

|

1 i

A Plus Vita vem a públicoinformar os consumidores so-
bre a controvérsia envolvendo
seus produtos:

Laudo emitido peloLaboratório Central de Saúde
Pública Noel Nuttels compro-
va que a amostra de pão apre-
sentada pela Sra. Maria José
da Silva Mello, sob a alegação
de conter corpos estranhos na
massa, não estava acondicio-
nada na embalagem original
da Plus-Vita, o que impede
sua caracterização como pro-duto fabricado por nossa
empresa.

2. Paralelamente, esclarece-
mos que a denúncia apresen-
tada pelo Sr. Carlos Vieira, no
sentido de ter encontrado um
objeto metálico em um de nos-
sos produtos, é inteiramente
desprovida de fundamento,
uma vez que nossas linhas de
produção estão equipadas com
modernos e sofisticados detec-
tores de metal, que paralisaminstantânea e automaticamen-
te o processo de fabricação,
caso seja detectada toda e
qualquer partícula metálica,
por menor que seja; como.
aliás, foi demonstrado á im-
prensa no dia 09 do corrente
e exibido, na mesma data, no
noticiário da televisão.

3. Ainda o Laboratório Cen-
trai de Saúde Pública Noel
Nuttels, em laudo emitido no
dia 13 de novembro deste ano.
atesta que toda a linha de pro-dutos da Plus-Vita "está den-
tro dos padrões de identidade
e qualidade em relação á aná-lise efetuada". Adicibnalmen-
te. merece destaque o fato de

as análises laboratoriais não
erem encontrado quaisquervestígios de bromato em nos-

sos produtos, como acontece
em grande parte dos produtossimilares expostos à venda.

4. A inspeção realizada peloDepartamento Geral de Fisca-
lização Sanitária, acompanha-
da por vários representantes
da imprensa escrita e falada,
no dia 09 do corrente môs,
constatou que a fábrica da
Plus-Vita está em perfeitascondições de higiene, e de
acordo com as exigências da
fiscalização.

5. A Plus-Vita se orgulha
de sua tradição de 38 anos
ininterruptos de fabricação
de produtos de alta qualidade.e que lhe valeu a posição de
incontestável liderança de quedesfruta no mercado.

6. A Plus-Vita está perma-nentemente aberta ás autori-
dades, á imprensa e ás asso-
ciaçòes de defesa do consumi-
dor que desejarem inteirar-se
de seus modernos equipa men-
tos de fabricação, da higiene
e da Qualidade de seus produtos.7. Aproveitamos a oportuni-
dade para comunicar que toda
e qualquer acusação envolveu-
do nossa empresa e nossos
produtos será tratada de açor-
do com a legislação, ficando
sujeitos a indiciamento por ca-
lúnia e difamação os autores
de denúncias forjadas ou de
sabotagem aos nossos
produtos.

«3. A Plus-Vita agradece aos
consumidores pelas inúmeras
mensagens de solidariedade
que vem recebendo.
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Comandos apreendem
bacalhau e multam
três supermercados

A fiscalização sanitária inutilizou ontem 13 quilos de
bacalhau norueguês e proibiu a venda de 600 quilos cm sua
primeira blitz sobre a comercialização dc artigos natalinos em
supermercados do Rio. O bacalhau encharcado dc água cra
vendido com peso adulterado nas Casas da Banha, na Rua do
Catete, 247. que loi multada em CrS 1 milhão 89 mil.

Três dos cinco supermercados visitados, no Catete e
Flamengo, acabaram multados por outras irregularidades.
Além das infrações, no valor de CrS h milhões 528 mil. foram
inutilizados h2 quilos de carne dc porco salgada. O Departa-
mento de Fiscalização Sanitária prometeu intensificar nos
próximos dias a Operação Natal.

O primeiro supermercado visitado foi o Oceano, na Rua
da (iloria. 348, que não tinha produtos natalinos. Mas as carnes
de porco salgadas, no lotai de 48 quilos, estavam deterioradas.
O gerente. Alfredo, procurou justificar-se.[_ o calor, as mercadorias não agüentam e acabam
estragando. Infelizmente náo posso fazer nada.

A desculpa náo foi suficiente para evitar a muila de CrS 2
milhões I7S mil e a inutilização da mercadoria avaliada cm CrS
600 mil.

Também foi punida a Casa da Banha, no Catete, onde a
fiscalização constatou que parle do bacalhau eslava encharcado
de água. O gerente. José Maurício, negou a fraude. Após a
vistoria verificou-se que o produto eslava com peso adulterado
nas 12 caixas dc 5(1 quilos e a culpa era do distribuidor.

A apreensão motivou comentário de Olinda Neves. 64,
que a tudo assistia:

Minha mãe sempre me disse para ter cuidado com
bacalhau. Ouando ele está branco e gordinho, não compre queé uma fria: do contrário pode levar — explicou cia.

Os fiscais encontraram outra irregularidade na venda dccarne de porco salgada. Foram inutilizados 14 quilos e aplicada
multa de CrS I milhão 89 mil. A última casa punida foi aSendas, na Senador Vergueiro, no Flamengo: a fiscalização
aplicou multa de CrS 2 milhões 178 mil porque a câmara
frigorífica era utilizada também como depósito de garrafas e náotinha as condições higiênicas básicas exigidas.

A reclamação de um cliente, que constatou haver diferen-
ça entre o peso real da castanha c o marcado na etiqueta nao
pôde ser atendida. Segundo Nazaré Teixeira, chefe da equipe, o
assunto é de competência da Sunab. Nos supermercados Disco el.cáo, na Rua do Catete, cia e os fiscais náo encontraram
nenhuma irregularidade.

O diretor-geral do Departamento dc Fiscalização Sanitá-ria, Higino Resende, anunciou a permanência de uma equipe de
plantão, alé aos sábados, para atender às reclamações que
podem ser feitas pelo telefone 201-5252.

Arroz da Tailândia
tem fungo perigoso

A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado doRio de Janeiro obteve a confirmação de que as 12 mil toneladasde arroz, importadas pelo Brasil da Tailândia e que esláo no
porto para scrc.ni descarregadas, contém quantidade considera-vel de um fungo - o aspergilus - que. dependendo da espécie
pode produzir toxina altamente prejudicial ao homem, atacan-do o ligado e provocando até a morte.

A presença do fungo, de acordo com confirmação do
presidente da associação, Agostinho Guerreiro, foi constatadaatravés da analise dc oito amostras feita pelo Laboratório dcApoio e Referencia, do Ministério da Agricultura, no Rio _analise lilossanilária lem o objetivo de verificar apenas asanidade das plantas ou partes de plantas, para evitar a entradaUc pragas e doenças prejudiciais à agricultura do país. Ouanto aesle aspecto, o arroz não apresenta problemas.No entanto, o laboratório não tem condições técnicas dcrealizar analise mais aprofundada, embora o melhor aparelha-mento seja reivindicação antiga dos especialistas que Ia traba-Inam também apoiada pela associação. Esse é o terceiro navio
que chega com arroz da Tailândia, nos últimos dois meses e aIntcrbras. responsável pela importação, deverá divulgar hoieum comunicado oficial sobre o assunto.

O arroz faz parle do estoque regulador da Comissão dcFinanciamento da Produção, do Ministério da Agricultura e iános primeiros carregamentos, havia suspeita da presença 
'do

aspergilus. nome geral dado a um grupo de fungos. Existemvárias espécies desse fungo e uma delas - o Aspergilus flavus -
produz a aflatoxina, que alaca o fígado e pode causar a morteNo inicio da década de 70. a aflatoxina, presente emcarregamento de amendoim exportado pelo Brasil para aInglaterra, matou grande número de perus.O agrônomo Agostinho Guerreiro informou que a partirde então, os países desenvolvidos passaram a fazer análises derotina com relação á aflatoxina em todos os produlos sujeitos á
proliferação de fungos.

Ele acha que esse lipo de exame — análise bromatológica— deveria ser adotado rotineiramente também no Brasil.
A Intcrbras informou que seu comunicado scra baseadocm exames feitos na origem, quando da compra do arroz mas o

presidente da Associação dos Agrônomos explica que a ausén-cia ou existência do fungo em pequenas ou médias quantidadesna ocasião da compra náo garante que ele náo esteja contamina-do agora.
De acordo com Agostinho Guerreiro, o exame na origem éteito por amostragem, antes de o arroz entrar no navio. Depoisde embarcado, acrescenta ele. "o arroz fica armazenado duran-c muitos dias. em condições de temperatura c umidadelavoraveis a proliferação do fungo". Ele esclarece que o fungo«hi bolor, desenvolve-se cm recintos quentes, úmidos e poucoarejados. '

Ladrões invadem CNC no
Centro, levam dinheiro
do cofre e fogem a pé

Dois homens armados invadiram onlem à tarde, a Tesou-
raria da Confederação Nacional do Comércio, na Rua General
Justo, 307. Centro, e após dominar Ires funcionários roubaram
Cr$ 85 milhões do cofre. Empregados da CNC náo souberam
informar como os assaltantes entraram no prédio. Segundo
testemunhas, eles fugiram a pé.

Por volla das I2hl5min. o funcionário Ailton Tadcu dos
Sanios abriu a porta da sala 316 (Tesouraria) e foi rendido pelosladrões — um moreno baixo c o outro branco e alio. usando
bigode. Ailton foi obrigado a voltar para a sala. onde também
estavam a caixa Josilda Matia Ferreira e seu auxiliar Scruio da
Silva.

Sob ameaça de revólveres, Josilda leve que abrir o cofre.
Antes de fugir, os ladrões amarraram as vitimas com lios de
telefone c fitas adesivas. A queixa foi registrada na 3a DP na
Rua Santa Luzia.
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Nazari leixeira, a chefe da equipe, inutilizou 62 quilos de carne tle porco estragada

Fiocruz cria centro
para proteger saúde
em local de trabalho

Proteção lotai ao homem em seu ambiente de trabalho,
para evitai doenças, acidentes c epidemias, sáo os objetivos do
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador c Ecologia
Humana (Cestc) criado e instalado ontem pela Escola Nacional
de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. O centro vai
realizar pesquisas, formar recursos humanos e dar assessoria
sobre questões da relação traballio-saúdc.

a idéia tio Cestc partiu da médica Anamaria Testa Tambel-
lim. da Fiocruz, -aproveitando o momento democrático, que
possibilitou voltar nosso trabalho para o homem, desamparado
durante mais de 20 anos". Com uma verba inicial de CrS I
bilhão 500 milhões, o centro vai coordenar informações sobre
todas as doenças _hs trabalho, para se estudar causas, eleilos e
combate.

O conselho consultivo provisório lera representantes da
Fiocruz. dos governos federal, estadual c municipal, tios traba-
lhadores (CUT'. Conclat e sindicatos), da iniciativa privada, de
associações comunitárias e de entidades ile defesa do meio
ambiente.
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Ameaça de desabamento
tira moradores de mais
dois blocos do Torrezão

Niterói — Mais dois blocos do Parque Residencial Noto-
nha Torrezão. no Cubango, terão de ser desocupados até o dia
311 de dezembro pelas 6(1 famílias de moradores, devido ao risco
de desabamento. O prazo foi dado pela financeira BRJ, que jáhavia determinado a reinada dos moradores tio bloco 13 para a
realização de obras tic encamisamento ile todos os pilares e
vigas, que se encontram radiados ou com vergalhõcs completa-
mente enferrujados.

Os moradores eslão vivendo sob um clima tle pavor,devido ã convivência diária com o perigo, tuas alegam que nao
possuem recursos para alugar apartamentos cm praz.o lão curto.
O síndico Adelíeio da Silva Gomes, proprietário do apartamen-
lo 704. no bloco :, já se mudou, porque acha que o mais
importante é a realização das obras.

A maior parle dos proprietários esta na Justiça contra o
BNH, justamente porque não possui condições de arcar com
prestações muilo alias. Manha dc Oliveira Braga, residente noapartamento MU. no bloco I disse que |á percorreu 14imobiliárias e náo encontrou em Niterói nenhum apartamento
por menos de CrS I mil 5(H) fora as laxas.

Sindicância vai apurar
extorsão contra ônibus
de policiais rodoviários

O diretor-substiluto do 7" Distrito do DNER, FranciscoOrlridz abriu sindicância para apurar a denuncia de moradoresda (avela do Vidigal. cm Sao Conrado. que domingo pagaram a
policiais rodoviários, em postos diferentes, CrS 2S() mj| pelaliberação de quatro ônibus urbanos utilizados em uma excursãoa Santo Aleixo. município dc Magé.

O pagamento foi feito apesar de os excursionistas
integrantes da Associação de Moradores da Vila do Vidigalterem mostrado aos patrulheiros uma autorização da Secretariade transportes para o emprego dos ônibus urbanos na viagemOs policiais, que ignoraram o documento dizendo que ele náovalia em rodovias federais, queriam inicialmente CrS slHI m,|mas depois baixaram a pedida.

Passeio complicado
A excursão foi organizada por Paulo Roberto Muni/diretor de esportes da Associação, que contratou dois ônibuscomuns da empresa lati Amigos Unidos e dois fre.sn.es da RealI unsmo (que acabou enviando dois ônibus comuns) c obteve ¦_

autorização para a viagem na Secretaria de Transportes
O objetivo do passeio — que incluía um jogo de futebol eum banho de cachoeira em Sanlo Aleixo -era levantar lundus

para a construção dc uma creche na favela. O grupo compostode cerca de 160 pessoas, deixou a favela as 8h30min e, segundoRonaldo Rogério, dono de uma birosca no Vidigal. a primeiraparada foi as 9h30min, num posto da policia rodoviária na Rm-I elropolis.
Ali, um homem em traje esporte, grisalho, cerca dc I ^^...

de óculos e com muitas espinhas po rosío e um crachá da políciarodoviária mandou que os responsáveis pela excursão fossem ao
posto, .inde havia três outros policiais, fardados.

Em conversa de uns 15 minutos, os patrulheiros disseram
que a autorização da Secretaria de Transportes nao tinhavalidade e que para os ônibus prosseguirem a viagem serianecessário o pagamento de CrS 500 mil. Comprovada a impossi-bihdade de pagamento de tal quantia, os policiais concordaram
em baixar a pedida para Cr$ 15(1 mil, dinheiro que foiarrecadado entre os viajantes.

Nova parada
Alguns quilômetros adiante, ia na Rio-Tcresópolis sem

pre segundo Ronaldo Rogério, nova intcrceptção da policiarodoviária. Como na primeira parada, os responsáveis pelaexcursão foram levados para uma conversa no poslo conversa
que custou mais CrS 100 mil aos excursionistas para liberaçãodos quatro ônibus.

Ontem, ao tomar conhecimento da denuncia o direlor-substituto do 7" Distrito do DNHR resolveu apurar os latosSegundo Francisco Ortridz, a licença da Secretaria dos Trans-
portes realmente não pode autorizar os ônibus urbanos acircularem pelas estradas federais, mas isso também náo autori-za os policiais a achacarem os viajantes.

Lembre-se-
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Julgamento Histórico
T-1 ERMINOU, na Argentina, ti julgamento dos

integrantes tias Juntas Militares que governaramti pais de 1976 a llW2. As sentenças podem ser
consideradas leves ou pesadas, de acordo eom os
vários pontos de \ista existentes na Argentina; mas
constituem, de qualquer modo, um fato inédito na
vida do país e do continente (e até em termos
mundiais não é fácil encontrar paralelos além da
Grécia).

Oue um regime civil, na América do Sul. tenha
julgado a sua instituição militar — mesmo especifi-
cando que o julgamento se aplicava a um períodoexcepcional e a figuras individuais, não às instituições
— é algo que, ao primeiro anúncio, só poderia
provocar incredulidade.

iVIas o julgamento chegou ao fim, e o Presidente
Alfonsín continua sentado em sua cadeira na Casa
Rosada. A Argentina merece todo respeito pelaseriedade com que realizou o que achava ser impor-
tante — ou indispensável — realizar. Um julgamentocomo este seria uma página histórica em qualquerépoca e em qualquer circunstância; e não deixa de
significar uma pesada condenação à violência e àfacilidade com que. deste lado do mundo, abando-
nam-se as trilhas legais para tentar "soluções" maisdrásticas.

Ao mesmo tempo, proferida a sentença, pode-semanifestar um desejo e uma esperança: que o preço a
pagar por ela não seja, para a Argentina, a perda da
liberdade. A Argentina fez o que julgou necessário
lazer. Mas o ineditismo do tribunal que encerra os
seus trabalhos acumulou tensões que seria preciso,agora, dissolver.

Nao erraram os que disseram que um julgamentodesta natureza carreia uma importante parcela de
julgamento político. Os crimes lá estão, fartamente
documentados. Explicar como se chegou a isto,
entretanto, é história que varia dc acordo com o
narrador.

Tanto esse julgamento é difícil, que a notícia dassentenças já provocou afirmações iradas de que elassao brandas, insuficientes. (Também haverá quem asconsidere excessivas, ou até injustificáveis; mas estesainda não estão se manifestando em público.)
O que há de peculiar nesse extraordinário capítu-

Io da moderna historia argentina é que o julgamentonão começou com a derrubada de um regime: oregime, visivelmente decrépito, cedeu o passo ao seusucessor, concordou com a irreversibilidade dos fatos.Nao poderia isto ser invocado como uma eircunstân-
cia atenuante?

Há uma outra realidade que aumenta a dificulda-
de da análise e perturba a serenidade do discernimen-
to: o fato de que a Argentina, com brevíssimas
exceções, viveu as últimas décadas sob o signo doexcepcional. Terminada a última grande guerra, oBrasil caminhou para um período de institucionaliza-

ção que, mal ou bem. durou até 1964. Mas aArgentina, onde se notava durante a guerra uma
atmosfera de simpatia ao Eixo (o que explicaria aconcentração, ali. dc ex-nazistas), já saiu da guerra
para os excessos do peronismo; e nunca conheceu,
depois disso, um período de razoável tranqüilidade
institucional.

Essa taxa de anormalidade e de passionalismo
político é a marca da história argentina recente. A
derrubada do peronismo foi uma empreitada difícil.
O retorno do peronismo — primeiro com Perón.
depois com Isabelita — foi uma orgia demagógica; c a
chegada dos militares, a princípio, nào pareceu um
apocalipse, pois prometia um mínimo de ordem,
quando o terrorismo dc esquerda e de direita devasta-
va o país.

Este é o clima próprio da Argentina moderna (ede períodos inteiros da antiga). Desapareceu, com o
peronismo, até a estabilidade econômica que dava aos
seus habitantes uma sensação dc superioridade natu-
ral no âmbito continental. A Argentina continua a ser
um país de imensos recursos, com uma populaçãoextremamente educada para os padrões regionais;
mas seu dinamismo econômico foi violentamente
atingido por uma política errônea e pela própriainstabilidade política.

Este é o cenário onde o julgamento sc instalou,
com a sua marca de ineditismo. Quais seráo os seus
frutos? Poderiam ser positivos, se os argentinos
vissem no que aconteceu menos uma decisão materna-
tica. puramente humana, do que um "caso exem-
plar". expiaçáo de uma orgia de violência. Mas
também seria preciso que, uma vez proferidas as
sentenças, o país tratasse imediatamente dc curar as•~feridas que elas vem avivar; de começar um novo
capítulo histórico, voltado para o futuro, e não mais
para um inaceitável passado.

Nào é isto, infelizmente, o que se começa a ver.
As primeiras reações são de inconformismo: o julga-mento teria sido "brando" 

("uma bofetada na opinião
publica", disse alguém), embora tenha resultado em
pnsao perpétua para dois personagcns-símbolo, comoo General Videla e o Almirante Massera. Também seachará quem afirme (ou julgue, com seus botões) queas Forças Armadas foram atingidas em sua dignidade
pelo processo e pelas condenações; ou que tudo não
passou de um julgamento político, com seus rumosdecididos dc antemão.

Se essas posições extremas prosperarem, estarão
lançadas, para a Argentina, as bases de um novo e
prolongado período de intranqüilidade e de ressenti-
mento; e nessa intranqüilidade, o Presidente Alfonsín
não teria condições dc executar o seu projeto de
pacificação c institucionalização do país — ponto de
partida para uma recuperação econômica que sc
afigura urgente. Uma Argentina eternamente pobre c
ressentida seria a própria negação das suas potenciali-dades naturais e da capacidade do seu povo.

Responsabilidade em Dobro
Ç^ 

OM a desapropriação de 16 empresas de ônibus
municipais c intermunicipais, o Governo esta-

dual acaba de dar o que sc espera seja o primeiro
passo para por termo ao caos e ao escândalo que há
muito imperam no transporte coletivo do Kio de
Janeiro. Ao assumir a administração tle uma frota de
aproximadamente i mil SOO veículos, o Governo
controla, de uma tacada, 22rr do total dos ônibus em
circulação. Acresccntando-se a estes os da CTC. tem
agora sob sua responsabilidade cerca de um quarto do
transporte coletivo de superfície na arca metropoli-
lana.

A, partir do momento em que assegura esse graude participação no setor, dispõe o Governo doessencial para introduzir melhorias no sistema de
transporte de passageiros na cidade e áreas vizinhas.
Sem que necessite cair na tentação do monopólio,
tem objetivamente como contrabalançar o poder de
pressão das empresas que. num processo de cartelíza-
ção em constante fortalecimento, chegaram ao pontode praticamente ditar as cartas da política de trans-
porte urbano.

Dependendo, naturalmente, do modo como for
posta em pratica a intervenção, a medida poderá terum longo alcance. Pois as distorções ai acumuladas
sáo em boa parte responsáveis pelo agravamento de
problemas que aparentemente lhes são desconexos. Éeste. para mencionar apenas um exemplo, o caso dafavehzação. A má qualidade do transporte coletivo
para as populações de baixa renda dos bairros perifé-ricos e um dos alimentadores da ilusão de que nasfavelas situadas próximo d,, centro encontrarão me-lhores condições de vida.

Houvessem sucessivas administrações estaduais
investido preferencialmente na criação de linhas de
transporte de qualidade e tarifas aceitáveis para as
zonas suburbanas, as favelas nào teriam proliferadotanto nos morros e áreas de mares. O erro. porém,entra no circulo vicioso quando o próprio Estado.'
contornando o problema por motivos imediatistas,"
acena com a urbanização desses locais, onde a cada
pequena melhoria pública corresponde um agrava-
mento da especulação imobiliária e da exploração
geral a que são submetidas as populações.

A simples desapropriação de empresas que vêm
desservindo aos habitantes da área metropolitana não
consertará da noite para o dia o muito de errado queexiste. Mas. se for complementada com medidas
eletivas de racionalização, poderá a curto prazo pelomenos amenizar alguns dos aspectos mais perversosda desordem reinante. A redistribuirão de linhas, ocontrole da utilização das frotas existentes e sua
modernização, a adoção de novos critérios para oestabelecimento de tarifas - tudo isso poderá trazerresultados benéficos, minorar desde já o drama diáriode milhões dc pessoas que hoje pagam caro paratransportar-se da pior maneira imaginável.

Não havia dúvida quanto à necessidade da inter-venção. Resta esperar que o Governo saiba tirarconseqüências positivas de um ato pelo qual a opinião
publica vinha reclamando. Suas responsabilidades sãoagora muito maiores. Controlando cerca de 25'', dotransporte urbano, a administração estadual teta uminstrumento poderoso para melhora-lo. Mas a popu-laçao terá também uma balança para fazer compara-
çoes e julgamentos.

Reflo
Tópicos

rescimento
Uma ilas mais tradicionais empre-

sas brasileiras do ramo. a Editora José
ülvmpio, depois de passar vários anos
soh intervenção estalai, conseguiu ser
rcpnvati/ada no primeiro semestre de
1984. Foi quanto bastou para que recu-
gerasse o seu antigo vigor.

" período de administração peloBNDES loi desastroso. Longe de pro-moverem o saneamento da empresa, ns
interventores multiplicaram os seus
prejuízos. O saneamento veio - e em
poucos meses - pela mão dos empresa-
nos que a adquiriram, etn meio a uma
onda de protestos de intelectuais "tia-
cipnalislas" e interessados em manter a
Editora como uma repartição pública,

onde custos náo eram levados em consi-
deração.

Kitas as correções necessárias, a
José Olympio volta a florescer. Hnccrra
1985 com a publicação de 5(1 títulos
inéditos, mintas reedições e um lucro
dc Cr$ 400 milhões. Náo foi desnacio-
nalizada, como alegavam os que eram
contrários à privatização, nem deu pre-ferência ás obras estrangeiras em rela-
çao as de autores nacionais dignos de
tigurar cm seu catálogo.

Muito Leite
Levou longe o Presidenle da Repú-blica, com justa razão, as preocupaçõescom a possibilidade de má administra-

çao do seu programa de distribuição deleite as crianças carentes. Empenhou-se

a fundo, ao ponto de esboçar ele mes-
mo o cartaz da campanha que anuncia-
rá a aplicação da medida, incluindo
nele o aviso: "É 

proibido vender ou
repassar este produto. Quem o fizer
deve ser denunciado ás autoridades".

lalvez devesse o Presidenle let co-
meçado os seus cuidados evitando su-
perdimensionar o programa. Um litro
de leite por criança, em lamilias nume-
rosas e sem o hábito de consumir o
produto em táo larga escala, é um
convite irrefreável ao repasse. A sem-
pre lembrada experiência da distribui-
çao do leite doado pela Aliança para o
Progresso mostra que a deseducarão
dos beneficiários é o primeiro elementoa favorecer o desvirtuamento e aburcaminho á corrupção.

Veríssimo

E u m ministério só meu."

Cartas
Tributo parcelado

A propósito da notícia publicada nes-
se jni nal em -I I 1 NS. soli o título Incra
cobra de 3 mil Fazendas dívida atrasada,
manifesto pleno apoio a essa iniciativa do
instituto. Sábia e justa, ela compele os
inadimplentes, os omissos ao cuniprimen-
lo do dever cívico de panai impostos e Ia/
justiça àqueles que liquidam poiiliialmeii-
le o tributo devido. Injusta e perdulária é
a revelha instituição da anistia fiscal,
sempre pleiteada pelos linóiios indus-
triais dn calote ao erário.

Isso não obstante, cumpre, também,
ao INCRA estabelecer condições quefacilitem o pagamento Uo imposto lerrito-
rial iiiiul-llk e facultem conseqüente-
mente o fluente ingressu de recursos aos
cofres do instituto, beneficiando assim
ambas as partes: INCRA e contribuintes.
Tal providência o parcelamento do
tributo -, ale hoje cobrado ile uma só
ve/.. favorecerá os pontuais, beneficiará
aqueles que enfrentam sérias dificuldades
na satisfação do compromisso fiscal e
eliminará a sórdida alegação Ua lavra
daqueles que podem pagar, mas não o
fazem, apostando na anistia.

O sugerido parcelamento não e novi-
dade. Adotam-no o imposto de renda, o
imposto predial, a taxa rodoviária única-
I"RU etc. Haroldo Amorim Rego _ Ri„

(Ie Janeiro.

Regência verbal
Anúncio do Presunto Tendei Impe

rio, veiculado através da IV (ilolio,
persiste (a exemplo do ocorrido no ano
anterior) em atestar o descaso de mais
uma agencia de publicidade p.ua com a
Língua Portuguesa, desla ve/ eom rela-
çãoà regência verbal: "... 

para comê-lo e
deliciá-lo...", ai/, em alio som.

Ora. deliciar, conto verbo pronominal
(como deveria ler sido empregado: deli-
eiar-se eom ele) significa 'sentir 

grande
prazer"; como Iransilivo duelo (caso em
que loi usado: "deliciá-lo"), lem a acep-
Cão de "causar 

grande prazer". Afinal, o
consumidor vai "deliciar-se com o tal

•presunto ou vai "deliciá-lo", lalvez eom
algum número cômico'.'

Pelo preço em que estão os produtosdo gênero, lalvez a segunda hipótese seja
válida e o presunto se converta mesmo
em rei das restas elo fim de ano. passandoas pessoas a reverenciá-lo (quem sabe"deliciá-lo") eom algum ritual, ames de
comê-lo... Maria Lúcia Kslcvcs, revisorn
lingüística — Rio de Janeiro

privadas), 
"arbitrados" com patcrnal

prodigalidade pelos últimos governos, em
confronto com os "austeros" reajustes do
funcionalismo público (pagos pelo go-verno).

Ate o final da década de Ml. a relação
entre os salários anuais do funcionalismo
«vil e miliiai, e o salário mínimo, mame-
ve uma certa preponderância daquele
sobre esle último. Como exemplo, o final

segurança sao bastante rigorosas c os
garis sáo transportados no caminhão dc
coleta do mesmo modo que anui no
Brasil.

Os garis só viajam na carrocem do
caminhão nos trechos entre o Distrito de
Coleta e o início do serviço (pequenas
distâncias). Durante a coleta, quando o
caminhão desenvolve baixa velocidade.
Constantemente eles sobem e descem doUas carreiras de nível supe (nÍ"s «"emente 

«« -bem e descem do
correspondia até Wd a mais de jl I' . ?/. J™ 

"""" ""^"¦cavel o usocorrespondia até 197(1 a mais de 22 vezes
o valor do salário mínimo. A partii daí,
porém, tem havido uma enorme perda de
sua consistência, como son o eleito ile
uma"moloniveladora", atiimindo no pe-rindo 7(VX5 as seguintes proporções: 18 (v
16.7: l(i,2; 14.9; 12,6; III.s. y,y; ,s.4; 7,.(|

e 6.9! A eiiniiniiai nessa progressão mas'
sacrante, dentro de mais IU anos o NS-25
devera alingil a 1,5 ve/ n salário nunimol...
'O
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Hhimcos em liquidarão
Lamentável e inexplicável que o Ban-

co Central, que e órgão fiscalizador e
normativo das entidades financeiras, haja
esperado que Ires bancos alcançassem a
importância de CrS li trilhões, para. de-
pois. decretar a liquidação extrajudicial.
o que significa desídia e descaso com o
dinheiro dos correntistas e. conseqüente-
mente, eom o contribuinte, ve/ que ele
ira. ao final, suportar n prejuízo, como
sempre acontece, por exemplo: o caso ilu
banco gaúcho. No caso recente: Comind.
Auxiliar e oulro. segundo se lem noticia,
o patrimônio dos três atinge, somente,
50% do alcance praticado

Mais lamentável, aiuda. é que os
incautos correntistas e os aplicadores,
que acreditavam na empresa credenciada
e fiscalizada pelo Governo, tenham os
seus depósitos relidos por mais de III
dias, sendo, conseqüentemente, compeli-
dos â inadimplência com os seus compro-
nussos, apesar ile possuírem numerário
para saldá-los.

Pergunta-se: Por que a retenção do
dinheiro de terceiros por mais de III dias?
O Governo irá ressacir os prejuízos eau-
sados. com a sua desídia. aos empresários
correntistas de lais bancos, pela inadim-
pleiteia forçada'.'

Assim, sugiro ao (inverno que sejam
tomadas as providências pertinentes, nao
somente com ns bancos que estão em
liquidação, mas, sim. no que cabe a
responsabilidade civil e criminal da dire
tona do Banco Central, por haver permi-
tido, tacitamenle, o alcance de Crí. 6
trilhões pelos três bancos, para que os
brasileiros tenham certeza nos órgãos
credenciados pelo Governo e. conse-
quentenicnte. náu sejam lesados Waldir
Petrone — Hio de Janeiro.

Aviltamento
"Assim sos trabalhais, não, porém,

para vós mesmos. <> lucro será dc outros"
(Virgílio)

As intangihilidades que devem prole-
ger o diieito vêm sendo sistematicamente
postergadas, com detrimento dos coneci-
tos básicos de |usliça social. Isso e evi-
dcnciado pelos índices de reajustes do
salário minimo i pagos pelas empresas

Idêntica situação ocorreu com as car-
renas de nível médio: o NM-31, que até
197(1 correspondia a mais de 8,5 vezes o
valor do salário mínimo, nn período76/85, apresentou as sceuinles relações-
7,3; (i,6; 6,4; 5,9; 5.0; 4.3; 4 I1 3 5- 3 1 e
2.''.

Fssa operação Hohln-Hodd (luar dos
que têm mais para dar aos que têm
menos), é ainda defendida através ila
declaração do Min. Almii Pazzianotto:

Os interesses salariais náo podem
predominar sohre os demais interesses da
sociedade e da nação!

Disso ludo. o grande culpado é o
próprio funcionalismo, compslo de 1.8
milhão de civis e 180 mil militares (quenáo fazem greves). No entanto, náo sa-
cam que o voto e a sua única arma quedispõem, náo sabendo usá-la devidamen-
te nos pleitos eleitorais, em sinal de
protesto contra essa política de achata-
mento salarial, de "nivelar 

por baixo"...
Geraldo Caetano da Silva — Riu de
Janeiro.

U quer
I ornando conhecimento do comenta-

lio feito a lom de blague na coluna
Informe JB, publicado na edição cie

do cinto de segurança, podendo o mesmo
ale prejudicai ou atrapalhar a desenvol-
tura dn trabalhador. Nos grandes traje-
los. que vão do loeal de eolela aos pontosde vazamento, os caminhões circulam só
com ns motoristas, pois os garis ficam
aguardando nas mas o retorno do cami-
nháo para reiniciai a eolela.

O Serviço de Segurança do Trabalho
da Comlurb testou o cinto de segurança
para u trabalhador e concluiu que a
utilização desse equipamento poderá evi-
lar a queda direta do trabalhador ao
chão. mas nao evitará que o mesmo seja
arraslado ate que o motorista perceba o
ocorrido e pare a viatura, o que não deixa
de caracterizar o acidente de trabalho.

Finalizando, apresentamos resultados
das estatísticas de acidentes de trabalho
óa Comlurb em 1985, quando trabalham
cerca de d mil homens diariamente nas
ruas: Janeiro quatro; fevereiro quatro;março um; abril quatro; maio /ero. junho
quatro; julho /ern; agosto um; setembro
um. Carlos Moura — Assessor de Comu-
nieaçâo Social da Comlurb — Kio de
.laneiro.

Impostura
A Câmara Municipal de Petrópolis

acaba de cometer uma estupidez, mesqui-
nha e provinciana a mais náo poder, ao
recusar o título de cidadão petropolitano
a I) José Fernandes Veloso, bispo dioce-
sano e ex-reitor da Universidade Católica
de Petrópolis.

Professor de Filosofia nessa universi-
dade, alias convidado pelo próprio I)
José quando ainda apenas diretor da
Faculdade de Filosofia, pude acompa-
nhai o /elo. o carinho e a disciplina com
que esse sacerdote dirigiu aquele eslabe-
lecimenlo de ensino superior. Náo lhe
devo pessoalmente nada. a não ser ami-
zade e respeito. Se fui convidado a leeio-
nar na universidade petropolitana, fm-o
por meus modestos méritos: já então era
professor da antiga Faculdade Nacional
de Filosofia, no Rio de Janeiro, onde me
formei. Eslou portanto a cavaleiro paradenunciar essa impostura soez de alguns
vereadores de Petrópolis, que se deve,
penso eu. á claríssima e vigorosa posiçãode D José contra a teologia ('.'| do Sr
Boff. Razões ele as tem para isso: muitas
têm sido expostas com lucidez em artigos
publicados no JORNAL DO BRASIL e
nas eirculares diocesanas; mas a principaldelas, certamente, é a de obediência á
voz do Papa. que ordenou que a do Sr
Bofl se calasse.

IX José sabe muilo bem. igual que
qualquei modesta cozinheira ou qualquer6/12/85, soh ,, titulo O què? abordando !|Ua"|l"'r 

motlesta ««'nheira ou qualquer
assunto concernente \ c, çá ^om 

gar,, que sem disciplina e respeito à
Comlurb. do "Serviço de Coleta de'I ixo '"erartlula 

nao há '"-''ll"»™ instituição
Sobre Rodas", sugend, irojèto de le ^"JJ" ^J ™J 

,<= 
sobreviver.

n" 1256/85, de múiha auto,,,, qu" visa L 
C;"™ra MumC'pal de Petrópolis!

utilização de chassis de veícuUuem de í"™ P'"T' íe.' eSSa VerSünha r<^<™-
so nos depósilos do município para eles Jl?™8 ^°na; 

~ ^ "J- (™™-
serem adaptados containers oue servi u 

d° 
fxflen,e e oriic"o povo de'!'" Sl v' minha teria. Luiz Felipe Alves Esteve* —riam para eoleta de materiais que apr

sentam valor comercial, tais como pape-lão, papéis, gairalas de vidro, plásticosetc, tenho a satisfação de prestar a esse
jornal esclarecimentos que se fazem ne-
cessarios.

Para sua perfeita compreensão, laço
referência á indicação n" \ 681/83 (publi-cada no DOM de I" de setembro de
I°o3), do parecer emitido pela Assessoria
da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
incuto Social c o projeto de lei n"
125(1/85, esse jornal, a vista dos argumen

Petrópolis (KJ).

Fórmula um
Na edição IS I I 85. o JORNA1 DO

BRASIL publicou uma matéria sohre a
Formula I soh o tilulo de Riotur x Koca:
Kio pode perder CP.

Em mem á reportagem pode-se ler
que: 

"O lucro so e possível porque sáo
assinados grandes contratos de publicida-dc no exterior, com empresas como Co-
ca-( nia....". Gostaríamos de esclarecer»o um oijuiircii- ca s oia  I roslar amos de escln-expostos na ,„d,caçao n" ,681/83 e da que todos os contratos de patroÍlusiuicativa uue acomnanna o nmi,.ro ,„,i,u...i...i -...,.justilieativa que acompanha o projel.chegará á conclusão de que náo se trata

de uma-piada ". 
Pelo contrario, a propo-sição encerra um propósito social, e pre-tende, apenas, implantar aqui um serviço

que na Alemanha e executado com suees-
so Osvaldo Luiz K Carvalho, vereador
PDT— Rio de Janeiro.

Segurança de trabalho
I m atenção à carta da Sra Ivete de

Mello Ferreira publicada no JORNAL
DO BRASIL, edição de 2/12, pagina III,
sob o titulo Falta de Segurança, informa-
mos que os equipamentos utilizados no
Serviço dc Coleta Domiciliai obedecem o
projeto americano (I / Rack e Car-
woond) ou alemão (KukaJ e são fabrica-
dos no Biasil soh licença das firmas quedetém a patente Os Fstados tinidos e
Alemanha san países onde as normas de

\

publicidade assinados por nossa Compa-
nhia eom os organizadores do Grande
Prêmio sao sempre negociados no Brasil
e pagos em cruzeiros. Não tenisis. portan-to, qualquer contrato assinado no exte-
nor paia o Grande Prêmio Brasil e muilo
menos os pagamos em dólares.

( 'orno o assunto é controvertido e não
queremos entrar na polêmica, julgamos
poi bem apenas esclarecer a posição de
nossa Companhia no Brasil face a esle
evento esportivo de tão grande repercus-
são nacional CA. Cahral de Meneses,
diretor administrativo da Coca Cola In-
dustrias Lida

As cartas seráo selecionadas para publi
caçoo no lodo ou em parte enlre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi
vel e endereço que permita confirmação
previa
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Aspectos éticos do
projeto econômico

Antônio Dias Leite

AFINAL, 
os responsáveis pela área econômica do

Governo do Presidente Josc Sarney trouxeram a
publico o resultado dos seus demorados estudos. Não se
entende bem por que foi necessário tanto tempo para a
respectiva elaboração, já que o plano é de abrangência
limitada e contem poucas medidas inovadoras.

O aspecto surpreendente do evento é a contradição
entre o discurso dos economistas do PMDB e a sua
atuação no Governo. Antes, eram defensores intransi-
pentes da importância de serem os projetos de governo
discutidos no Congresso, enquanto acusavam o governo
anterior, c especialmente o Ministro Delfim Neto, clc
artifícios que deixavam de lado os parlamentares na
formulação da política econômica. A falta de controle da
opinião pública, através do Congresso, teria, segundo
cies, propiciado graves erros do Poder Executivo. Hoje,
os mesmos economistas impedem a discussão ao envia-
rem. cm bloco, um conjunto de medidas fiscais c
econômicas, ás vésperas do encerramento da sessão
legislativa, li. mais, o projeto mais importante, relativo
ao imposto dc renda, segue exatamente o modelo de
redaçáo anterior, tradicional e universalmente criticado,
no qual os artigos e parágrafos referem-se a outros, dc
leis anteriores que. por sua vez. já são o resultado de
alterações de antigas leis. O leitor, mesmo especializado,
necessita de uma coletânea de leis para alcançar o que se
pretende com a nova lei.

Mais lamentável, do ponto de vista ético, é a troca
abrupta do índice da correção monetária — qualquer que
seja o seu mérito técnico — no momento exato cm que o
índice anteriormente usado atingia o seu valor máximo,
dc 15%, e o que passou a ser utilizado estava em 11,1 %.
Desapareceram, num passe de mágica, 3.9% da inflação.

Quanto ao mérito da lei do imposto de renda, os
especialistas parecem concordar, depois dos primeiros
dias de dúvidas, que. de fato, é feita uma redistribuiçáo
dc encargos fiscais entre os que têm renda predominam
temente de salários. Alcança-se também a desejada
transição para o sistema de pagamento do tributo à

medida que a renda vai sendo auferida. É de se notar,
todavia, que fica intacto o privilégio dos ricos quanto à
tributação dos rendimentos do capital, que continuam
imunes á progressividade.

Quanto ás demais medidas e explicações do Minis-
tro da Fazenda, limito-me ás que sc referem a matérias
dc que me tenho ocupado recentemente.

Primeiro, a questão da privatização. A fórmula
preferível, que tenho defendido, consiste na tntnsferén-
cia cm bloco, para o setor privado, de um conjunto dc 5(1
ou mais empresas, dc dimensão compatível com a
capacidade do setor privado nacional, compreendendo a
totalidade do capital e a respectiva gestão. A venda
parcelada é difícil. Por outro lado, a venda das ações da
Petrobrás vem reforçar o capital da empresa estatal, que
continuará sob a administração estatal, para ela desviam
do recursos de poupança privada. É o oposto da privati-
zação.

Segundo, não me parece aceitável a preservação do
atual nível da dívida interna que, segundo o Ministro da
Fazenda, na sua entrevista na TV, é até pequena quando
comparada á de outros países que citou. Ora. o queimporta para a solução do déficit público é reduzir o
excessivo peso da dívida "total", seja cia interna ou
externa.

Como não podemos, desde logo, alterar a parte
externa, há que promover, de uma só vez, um corte
radical na dívida interna, cuja rolagem tem efeitos
nefastos, preservando apenas o volume de ORTN que
está cm constante circulação no mercado. Esta e outras
medidas decisivas, inclusive de contribuição dos ricos,
que viabilize ética e objetivamente o pacto social, c dc
reequilíbrio simultâneo dos preços relativos, deverão
configurar uma disposição de ataque frontal à inflação.
Mas há o pré-requisito de credibilidade. Apesar do
sincero e louvável esforço do Presidente Sarney, os
episódios relacionados com o projeto econômico náo o
ajudaram. Além do mais, é duvidosa a própria eficácia
do tímido conjunto dc medidas adotadas.

Anlonio Dias Leite è professor titular da Faculdade
de Economia e Administração da UFRJ.

Um olhar argentino
João Santana Filho

Coisas da política

UMA 
pilada dc surpresa, outra dc desconforto e unia

dose de alívio — estes eram os ingredientes mais
presentes nas reações de alguns círculos militares de
Brasília, horas após a
divulgação da histórica
sentença da Câmara Fe-
deral tle Apelações de
Buenos Aires, conde-
nando com penas varia-
das os cx-comandantes
que envolveram em san-
gue e trevas durante seis
anos a Argen li na.

A amostragem, por
diminuta, não serve para produzir um desenho nítido das
reações no interior da tropa e de seus comandos espalha-
dos por todo país. Mas. por ter sido captada cm
importantes terminais nervosos, presta-se, no mínimo,
para detectar as tendências iniciais c revelar mais uma
vez a integração de circuito que une os vários núcleos de
poder militar e civil do continente.

O alívio, na abalizada interpretação de um intcrlo-
cutor constante do Ministro do Exército. General Lcõni-
das Pires Gonçalves, dá-se mais pelo que poderia ter sido
o impacto, na opinião publica e no interior da tropa, caso
a decisão da justiça argentina tivesse ocorrido nos
primeiros dias do Governo Sarney. ou mesmo, entre
agoslo e setembro, quando pontos de tensão variados na
área militar chegaram a trazer apreensão ás bases de
apoio do Presidente. Agora, as circunstâncias seriam
outras.

O mito da "argentinização". vale recordar, foi o
primeiro fantasma dc galões a rondar ameaçadoramente
o governo ainda titubcante dc Sarney. Presos no trauma
da morte tle Tancredo. o país e o Presidente, também
saídos de uma erupção popular sem precedentes na
história do pais. tinham os olhares fixos na vizinha
Argentina que se debatia numa aguda crise econômica e
num choque intenso entre facções da nova ordem civil e
bolsóes do recém-desmontado esquema militar.

De nada servia, para diminuir a apreensão, a leitura
crítica das situações específicas dos dois países, trazendo-
sc, para o primeiro plano, o pano de fundo que unia suas
histórias recentes — a recuperação do poder pelos civis
após anos de ditadura militar. Empunhando em uma das
mãos o texto da anistia dc Figueiredo, e. na outra, a
ameaça sutil da intervenção armada, militares e gruposligados ao antigo regime deflagraram a cruzada intimida-
tiva e oportunista contra o "revanchismo".

Pelo visto, uma cruzada até aqui considerada, porseus autores, como vitoriosa. Nada melhor para aferir
este resultado do que a baixa intensidade, registrada
ontem pelos sismógrafos militares de Brasília, da fre-
qüencia das ondas vindas do epicentro dc Buenos Aires.
E como sc os últimos meses ile consolidação do Governo

Sarney tivessem reduzido a carranca ila "argentinização"
a um espantalho imóvel no vcrdc^aroarclo dc um mi-
lharal,

Isso. todavia, não pode servir para gerar a falsa
ilusão de que o pais, que retornou ao leito da normalida-
dc democrática, esteja a salvo de alguns acidentes de
percurso. A mesma Argentina que servia, ontem, para
exemplo aliviado de alguns oficiais superiores em Brasi-
lia. lora motivo, há pouco mais de um més, de momentos
ile apreensão do Presidente Josc Sarney. E testemunha
disso o Deputado Ulysses Guimarães, que. no dia 26 de
outubio, ligou desde Salvador — onde sc encontrava em
campanha — para o Presidente, a fim de informar-se
sobre a decretação, na véspera, do estado de sítio pelo
Presidente Alfonsín.

Do outro lado da linha. Ulysses alcançou um
interlocutor tenso e apreensivo — Sarney temia pelo
agravamento da crise na Argentina, com a onda de
alentados terroristas, e seus reflexos no Brasil. Náo seria
a primeira vez que o Presidente, em lom apreensivo,
confidenciaria seus temores com a possibilidade de uma
crise militar. Nenhum, contudo, tão dramático quanto o
feito, cm agosto, á sua filha Roseana na seqüência da
demissão do Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles."A verdadeira crise náo foi esta", disse cie, referindo-se
á queda de Dornelles. "mas a crise militar. Por causa
dela meu governo esteve por um fio".

Na época, começava no Congresso a divulgação das
listas de militares torturadores; pouco depois, em evi-
dente tom de desafio, o General Euclydes de Figueiredo
disparava sua metralha giratória, pregando contra o
perigo de esquerdizaçáo; e o país, em seguida, assistiria
atônito ao rumoroso episódio envolvendo o Coronel
Brilhante Cstra e a Deputada Beth Mendes.

Nesies casos, como no subseqüente episódio da
votação da anistia dos militares e do pedido de reabertu-
ra do caso do Riocentro, o Governo obteve a distensão
através de uma postura cautelosa, muitas vezes sensata,
mas sempre calcada cm evidente recuo frente às pressões
militares. Não houve, portanto, o ritual da superação
que só ocorre com o enfrentamenlo direto do problema,
nem o jogo de equilíbrio político que pressupõe, na
maioria das vezes, que cada uma das partes ceda um
pouco.

Mesmo como principal condutor do processo, foi o
poder civil quem mais cedeu espaço nestes primeiros
meses da chamada Nova República. Talvez uma incons-
ciente e equivocada compensação por julgar ocupar um
posto que. por ler ficado lão longo tempo fora do seu
alcance, pense que náo lhe pertença. Justamente por isso
é necessário muita cautela e firmeza pela frente. Já que
náo houve a "argentinização" (de fato. não cabe na
nossa história), que pelo menos a Nova República náo se
deixe envolver pelo reverso da medalha que a história,
impiedosa, poderia vir a chamar de "brasilinização".

Joáo Santana Filho é chele da Redação
do JORNAL DO BRASIL em Brasília.
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Reflexão
pós-eleitoral
Os varões dignos de um
país, homens
competentes, diligentes c
honestos — tem, sim
senhor! — cm geral não
sc envolvem nessa coisa
primária e sórdida
chamada política
militante. Pois é: depois
da eleição descobrem que
deram o direito de
governá-los a indivíduos
que consideram muito
inferiores a eles próprios.

A esperança em um novo Reagan
James Reston

AS 
vezes não é possível dizer como os ventos políticos

estão batendo em Washington, nem mesmo lendo as
notícias dc primeira página dos jornais. Entretanto, pode
ser que ler as notícias sobre livros ajude alguma coisa.

Outro dia. o Presidente Ronald Reagan escolheu seu
biógrafo oficial. O Vice-Presidente Bush cl) Deputado Jack
Kemp. entre oulros. já publicaram suas histórias e idéias
políticas — bem a tempo dc pegar as próximas eleições•presidenciais dos Estados Unidos.

Assim, está claro que chegamos a uma encruzilhada na
estrada entre o passado e o futuro. Reagan ainda tem mais
três anos dc governo, mas já está começando a pensar em
seu lugar na história: o que fez c o que deixará para trás. E
os líderes dos dois grandes partidos norte-americanos estão
imaginando o que vão fazer depois que ele sair dc cena.

Ainda outro dia, os Democratas se reuniram no
Disney World, na Flórida (exótico lugar), para ver o queserá possível fazer, e saíram da reunião confusos, ainda náo
sabendo se devem, ou não. atacar Reagan durante as
eleições legislativas dc 1986, quando tentarão obter o
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Ronald Reagan

Ay*
controle do Senado; e como devem planejar sua estratégia
para a eleição presidencial de SS. Nada conseguiram resol-
ver. E náo é de admirar.

Quem escreverá a história da Era Reagan, com todos
os seus balões de ensaio e reviravoltas na política externa e
na doméstica, seus triunfos e desastres na política econômi-
ca c na social? Gostaríamos de saber.

Mas o que sabemos é que, diferentemente dos homens
que o precederam na Presidência do país. Reagan pelomenos escolheu um historiador sério — Edmundo Morris,
autor de The Rise of Theodorc Roosevelt — para a tarefa e
prometeu lhe dar acesso aos papéis referentes a seus cinco
anos de governo, permitir-lhe assistir ás reuniões do ministé-
rio e responder ás suas perguntas.

Talvez não saibamos as respostas alé que o Presidente
tenha terminado seu segundo mandato, mas a escolha dc seu
biógrafo nos diz algo a respeito de Ronald Reagan.

sMudanças na Africa do Sul
Anthony Lewis

I T M observador desapaixonado da África do Sul. sc
*-' é que existe tal coisa, constataria algo naquele
turbulento pais hoje em dia: verdadeiras mudanças
estáo para chegar. Quando acontecerão, ninguém
sabe. Mas os acontecimentos deixam uma certeza, uma
sensação de que a maioria negra náo poderá ser
sempre deixada a margem do processo político do
estado.

Este é o sentido do que Winnic Mandcla (a
mulher de Nelson Mandcla, presidente do Congresso
Nacional Africano, preso há mais de vinte anos)
afirmou num enterro coletivo de 12 negros mortos pela
polícia num conflito em Mamelodi. Há 25 anos,
Winnic estava banida, presa e proibida de falar cm
público. Agora, sentiu-se capaz dc desafiar as proibi-
ções — já que o governo do país pode temer adotar
medidas contra cia. medidas capazes de aumentar o
ressentimento dos negros.

Poi este o sentido do que disse Elijah Barayi,
presidente do recentemente formado Congresso dos
Sindicatos Sul-Africanos. quando pediu que as empre-
sas estrangeiras retirassem seus investimentos do país
e marcou tim limite dc seis meses para o fim do
apartheid e do governo dc minoria branca. Má um ano.
esla ousada afirmação do poder sindical sobre a
política nacional teria sido impossível.

Tudo isto faz com que a política externa norte-
americana enfrente um desafio urgente. Trata-se de
um desafio em seu auto-interesse: como poderemosnos associar com o profundo movimento que está
ocorrendo? Como podemos contribuir para que as
mudanças aconteçam de forma a produzir uma África
do Sul econômica c socialmente saudável, amistosa
para com os Estados Unidos?

A exigência mais óbvia é identificar os EUA com
o processo de mudança, com o fim do racismo. Isto
parece algo tão elementar que náo precisaria nem ser
dito. Mas precisa, porque a política norte-americana
nos últimos cinco anos deixou de lado a maioria negra
sul-africana,

A política adotada pelo Governo Reagan. a dc"engajamento construtivo" com o governo branco,
destinava-se a incentivá-lo a promover reformas na
estrutura do país. Entretanto os negros viam Pretória
alegremente aceitando os gestos amistosos norte-
americanos, sem realizar as verdadeiras reformas poli-
ticas necessárias. Assim, concluíram que os Estados
Unidos estavam conferindo legitimidade ao governo
dos brancos.

Esta situação está exposta cm artigo publicado no
último número da revista Foreign Affairs, assinado por
Sanford Ungar e Peter Vale. Dc muitos modos,
substantivamente e cm falta dc cortesia, nos últimos
anos os listados Unidos têm ofendido os sul-africanos
negros. Agora, muitos deles se recusam ate a compare-

cer às recepções diplomáticas norte-americanas rcali-
zadas na África do Sul.

E verdade que os EUA precisam manter relações
com o atual governo sul-africano, de uma forma
construtiva. Mas é uma questão de bom senso o
governo e os diplomatas norte-americanos também
manterem relações com os negros, que desempenharão
um papel importante no futuro da África do Sul.

0 artigo de Ungar e Vale apresenta sugestões
concretas para que se supere a atual e grande suspeita
dos negros em relação aos Estados Unidos. Iodas elas
envolvem a identificação dos EUA com os que são,
afinal de contas, seus valores: democracia, primado do
direito, sindicatos livres, respeito pelos direitos huma-
nos. educação sem discriminação racial.

Para serem eficientes, estes gestos norte-
americanos em relação às aspirações dos negros preci-sam envolver certa dose de risco. Poderão desagradar
Pretória, certas coisas precisarão ser ditas ou feitas
muitas vezes, afirmam Ungar e Vale, antes que os
negros desiludidos passen^a acreditar nos Estados
Unidos.

Há poucos dias, o Governo Reagan deu um
primeiro passo nesta direção. Timothy Carney, conse-
lheiro político da embaixada norte-americana cm Pre-
tória, compareceu ao funeral em Mamelodi, na compa-
nhia de outros 10 diplomatas ocidentais.

Esta foi primeira vez em que um importante
funcionário norte-americano foi a um dos grandes
funerais que se tornaram tão comuns durante os

Em seus primeiros quatro anos na Casa Branca, ele
trabalhou contra sua ideologia em questões domésticas c de
política externa. Não desencadeou uma revolução contra o
sistema de assistência social do país — apenas pretendeu
corrigi-lo.

Também não levou muito longe sua cruzada contra a
União Soviética, que classificara como "o império do mal",
aceitando soluções de compromisso no legislativo dos EUA
e na recente reunião cm Genebra. Os aliados muito
contribuíram para fazé-lo mudar de idéia.

Argumentaram que em todo o mundo este negócio de
ideologia — comunismo na União Soviética, socialismo na
Europa Ocidental, capitalismo nos Estados Unidos — está
saindo dc moda. e tudo vai mudando na economia do
primeiro mundo. Todos precisam se ajustar às novas reali-
dades.

O Reagan dos primeiros quatro anos de governo tem
se ajustado aos fatos de seu segundo mandato — do enorme
e alarmante déficit orçamentário no orçamento doméstico
ao espetacular déficit no comércio exterior, passando pelo
preço da corrida armamentista.

'Tem aceito compromissos com o legislativo na questão
orçamentária. Nào muito, mas já cede alguma coisa; conver-
sou tranqüilamente com Gorbachev em Genebra a respeito
dos direitos humanos, acreditando que mais dissidentes
poderão ser libertados através da diplomacia silenciosa do
que da ruidosa propaganda.

Nada ficou resolvido, mas tudo foi discutido, e no
encontro houve pelo menos um acordo: o de que os dois
devem sc encontrar novamente, em Washington no ano que
vem e cm Moscou em 19S7.

O ponto principal, pelo menos em Washington parece,
é que algo importante pode estar acontecendo: que, cm vez
de discutir sobre o passado, as pessoas estáo começando a
falar no futuro — náo só no legislativo norte-americano,
mas também na Casa Branca e no Kremlin.

Uma das coisas importantes no encontro de Reagan
com Gorbachev, além de concordarem que 

"uma 
guerra

atômica não pode ser vencida e portanto nunca deve ser
iniciada" c em se manterem em contato (não só nos
próximos dois anos mas também a qualquer hora na questáo
das guerras em outras partes do mundo), foi também
concordar que a disseminação das armas nucleares pelo
mundo, com o risco de cair em mãos de terroristas, deve ser
controlada.

Em suma, há esperança de que cm Washington e em
Moscou os altos funcionários dos dois governos estejam
pensando no que têm cm comum, cm vez dc pensar nas
coisas que os têm separado desde o fim da última Guerra
Mundial e o início da Era Nuclear.

Reagan. ao escolher um biógrafo, deve estar pensando
no que deixará para trás depois de seus espetaculares
sucessos políticos. Ainda tem mais três anos dc governo c
imagina-se que. como a maioria dos presidentes, e especial-
mente como a maioria dos atores, deseja um final feliz no
último ato.

Este tipo de pensamento coloca os correligionários
conservadores do Presidente contra a parede. Pela primeiravez, Reagan está começando a pensar na história, que até
aqui não foi seu assunto predileto; e provavelmente nào
escolheu o Professor Morris para escrever que fracassou na
tentativa de equilibrar o orçamento federal norte-americano
e na obtenção de um razoável equilíbrio do poderio militar
no mundo.

James Reston é colunista do Tha New Vork Times

protestos e a repressão policial do último ano. que até
agora já causaram a morte de mais de 800 negros.

O sepultamento de Mamelodi teve uma importan-
cia especial. No dia 21 de novembro, cerca de 50 mil
negros, a maioria composta de mulheres, marchou
para os departamentos do governo lá situados (Mame-
lodi fica a cerca de 20 quilômetros de Pretória) a fim de
exigir a retirada das tropas que ocupavam a cidade. A
polícia disparou suas armas contra a multidão. Muitos
dos enterrados há poucos dias foram atingidos nas
costas, possivelmente quando já estavam se disper-
sando.

Mas as ações policiais desse tipo, ou a continua-
çáo das detenções e até mesmo, segundo alguns
relatórios, a tortura não conseguirão estabilizar a
situação em seu velho estilo de domínio dos brancos.

Agora, tal situação está clara, até mesmo para
alguns inquietos membros do governo. Está evidente
para os banqueiros estrangeiros que negociam com
Pretória o pagamento dos cerca de 24 bilhões de
dólares da dívida externa do país: estes banqueiros não
concordarão com o reescalonamcnto dos pagamentos,
a menos que se registrem importantes mudanças na
África do Sul.

Os Estados Unidos só têm uma limitada influên-
cia nos acontecimentos sul-africanos — mas podem,
pelo menos, se colocar claramente ao lado das mu-
danças.

Anthony Lewli e colunista do The New York limas
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para sp reunirem nm
Assembléia Gorai extraordinária, a realizar se no dia 18 df dezembro
de 198b, as 9..Í0 horas, na sode social, a Avenida Barbacena, 1200

18° andaf, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a fim cie deliberarem sobre a seguinte matéria

t Aumento do Capital Social da CEMIG de Cr$
1 H8'1 000 000 000 (um trilhão, oilocenlos e oitenta e quatro
bilhões de cruzeiros) para CrS 2 112 000 000 000 (dois trilhes,
cento e doze bilhões de cruzeiros), por subscrição particular,
em dinheiro, de 228 000 000 000 de ações, sendo
96 557 000 000 de ações ordinárias nominativas e
131 '143 000 000 de ações pieterenciais. ou ao portador — a
opção dos subscritores todas do valor nominal unitário de
OS I .polo preço de CrS 1 por açào. com pagamento integral
no ato de subscrição, observando-se que as ações constituti-
vas do aludido aumento de capital farão jus a dividendos
integrais a partir dos referentes ao ano de 1986, mas não terão
direito aos benefícios que, porventura, forem distribuídos pela
Assembléia Gera! Ordmana a realizar-se atft 30 de abril do
1986

Eleição de um membro do Conselho de Administração, em
decorrência de vaga no mesmo, ern acordo com o Art 16 do
Estatuto Social

Criação de uma Diretoria Metropolitana e de Desenvolvimento
Energético, com a conseqüente alteração dos artigos 21 e 21
do Estatuto Social

Para serem admitidos a comparecei a Assembléia Geral, os possui
dores de ações ao portador deverão deposita Ias com antecedência
de 3 (três) dias. pelo menos, na Secretaria Geral da CCMIG ou em
qualquer estabelecimento da lede bancaria nacional

Belo Horizonte, 9 de dezembio de 1985

GUY MARIA VILLELA PASCHOAL
Diretor Presidente

«AD

Aureliano manda ligar
termelétricas para não
racionar a luz no Sul

lieio Horizonte - "O dinheiro terá que aparecer porque não
resta outra alternativa senão a ligação das duas termelétricas",
declarou ontem o Ministro das Minas e Energia, Aureliano
Chaves, ao anunciai ii entrada em operação das usinas de Santa
Cruz, no Rio, eom capacidade dc MH) mil quilowatts, e de
Piratininga, em São Paulo (400 mil quilowatts), a fim de enfrentar
a falta de energia no Sul do país. decorrente da seca.

O funcionamento das duas termelétricas a diesel custará 1
milhão de dólares (CrS 9 bilhões 755 milhões) por dia, mas o
ministro insistiu em que 

"as usinas serão ligadas; o dinheiro será
conseqüência". Ele admitiu a instituição do racionamento no
Paraná, em Sanla Catarina e no Rio Grande do Sul e aconselhou a
racionalização do consumo em lodo o pais. ao associar a escassez
de energia no Sul à paralisação de Angra-I e de uma turbina da
hidrelétrica de Itaipu.

No Rio Grande do Sul, a água está racionada em 34 cidades c
no campo a situação causada pela estiagem c "catastrófica",

segundo o presidente ila Federação da Agricultura. Ari Marimon.
que teme a perda da lavoura de arroz cm janeiro, porque a seca
forçou os produtores a antecipar a utilização dc suas reservas dc
água.

Em Curitiba, a água também será racionada a parlir da
próxima semana sc a população não reduzir o consumo e se a
estiagem persistir. Desde sábado, lll municípios do norte do
Paraná — incluindo Londrina, a segunda cidade do Estado —
estão sob regime de racionamento de água. O calor cm Curitiba
tem batido Iodos os recordes c náo há previsão dc chuva na bacia
do rio I guaçu. que abastece a cidade. Os municípios catarinenses
dc Concórdia, Seara e Coronel Freitas estáo sob regime dc
calamidade pública por causa da seca. Concórdia é o maior centro
brasileiro de produçáo de aves e suínos.

JORNAL DO BRASÜL
Mundo Novo (MS) - Foto de Silvio Andrade
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Silvio Andrade

Mundo Novo (MS) — Sem a mesma organi-
zação quando da invasão tle uma área pública no
Centro desta cidade, em 15 dc junho. 9,s(l
famílias de brasiguaios — colonos brasileiros
que trabalhavam como arrendatários do terras
no Paraguai — estão sendo transferidas desde
segunda-feira para uma gleba dc IS mil 468
hectares, desapropriada pelo governo federal no
município de Ivinhema, a 1211 quilômetros.

Em clima dc muita lesta e de esperanças, os
colonos estão levando para suas futuras terras
tudo o que podem, desde os rcslos que sobraram
do acampamento e alimentos dos animais —
papagaios, gatos, cabritos, porcos, cães, vacas c
cavalos —. com os quais conviveram seis meses
em ambiente dc muita miséria.

Lembranças
Enquanto os primeiros grupos sorteados

para serem transferidos trabalhavam sob um
calor dc quase 42 graus para que o.s primeiros
caminhões pudessem sair até o final da tarde, a
poucos melros era velada numa pequena cabana
a jovem Laurita Alves Pereira, de 22 anos. Na
madrugada de domingo, ela deu à luz um
debilitado garoto, que ainda resiste, depois de
um parlo sofrido. Ao retornar ao acampamento,
Laurita voltou a sentir-se mal, a febre subiu e
acabou morrendo. 0 alestado de óbito não
registrou a causa mortis, mas. segundo informa-
ções de médicos do hospital local, ela teve uma
infecção dc alto grau no útero, com agravante dc
sua precária resistência física. Seu marido, Dou-
rival, abatido, chorava solitário no barraco dc
lona ali próximo.

Náo poderia levar deste lugar uma lem-
branca pior. Mas. sc a genle resistiu até aqui,
Deus há dc ajudar que vamos ser felizes nas
lerras prometidas — afirma Dourival, abraçado
aos Ires filhos.

Bichos
Laurita não foi a única vítima da condiçáo

subumana cm que mais de seis mil pessoas, a
maioria crianças, vivem no acampamento mon-
lado cm Mundo Novo, entre 250 animais de
grande porte (bovinos e eqüinos), pelo menos
5(KI cães c porcos e cercados por poças d'água
contaminadas pelas privadas improvisadas, exa-
lando um mau cheiro insuportável a alguns
metros de distância. Nestes seis meses de sofri-
mento, morreram mais dc 411 pessoas, segundo
estimativa do secretário de Saúde, Luís César. O
pernambucano Carlos José Rodrigues, l() anos,
apelidado de Poeta, contou 24 pessoas — 17
crianças c 7 adultos. Ele, desde a permanência
da família no Paraguai, eslá escrevendo um
diário que pretende concluir agora com o assen-
lamento prometido.

Estou retratando todo esse sofrimento
da nossa gente, as pressões que sofríamos lá no
Paraguai, onde éramos constantemente mallra-
tados e presos por nada. alé chegar aqui. onde
nos tornamos uma família só — diz Carlos José.

um crioulo sorridente, l.bllm dc aluíra, de
sandálias japoneses.

O início da transferencia dos brasiguaios
gerou um clima tenso na fronteira com o Para-
guai. Havia a informação dc que pelo menos
mais 1 mil 5IH) famílias estariam sc organizando
do outro lado, com o apoio da Comissão Paslo-
rai da Terra, para ocupar de imediato o acampa-
mento dos colonos hoje alojados em Mundo
Novo. A Secretaria dc Segurança Pública do
estado deslocou policiais para o município, po-
rém um grupo pequeno: não mais do que irinia
homens, que. onlem. durante lodo o dia, prefe-
riram observar de longe o movimento nos acam-
pamentos. O primeiro dia de retirada dos colo-
nos foi tão tranqüilo que o prefeito da cidade,
Ademar Silva, está preocupado. Ele acha que
esse clima c um sinal dc que 

"algo está por
acontecer". Ademar ainda acredita em novas
invasões, mesmo que nao seja cm seu muni-
cípio.

No acampamento, ninguém quer falai no
assumo. Alguns membros da CIT. indagados
pelos repórteres, diziam não saber "nada dc
concreto". Garantem que. da parte deles, náo
há nenhuma mobilização. Os colonos alegam
que náo podem falar nada sobie o assunto.
Afirmam que 

"o sofrimento continua entre os
companheiros que esláo no Paraguai" e acham
normal que mais famílias ocupem o Maio Cros-
so do Sul, o que é irreversível, na opinião do
prefeito de Mundo Novo. que acusa um dos
líderes dos brasiguaios, Joáo Elcotero, pela
articulação de uma possível nova invasão. "Ele é
o pivô de tudo", acusa. Eleolero não foi visto
durante todo o dia no acampamento. Estaria no
Paraguai tramando a vinda de mais um comboio
com a mesma estratégia: pressionar o governo
por terras.

Política
Enquanto isso náo ocorrer, o INCRA e o

governo do Estado pretendem retirar até o final
da semana todas as 950 famílias dc Mundo
Novo. A persistir a morosidade verificada on-
tem, quando os pioprios colonos diziam não
saber da transferência, o assentamento será
concluído somente dentro de 15 dias. Onlcm, ao
final da tarde, os II caminhões e deus ônibus
fretados para a ocasião, levaram apenas 5(1
famílias do grupo denominado Guadalupe (no-
me de uma província paraguaia próxima a
fronteira). A prefeilura eslá interferindo no
cadastramento dos colonos, que receberão, cm
média. 25 hectares na gleba Novo Horizonte,
em Ivinhema: é que oito líderes que haviam
apoiado o candidato do PMDB na última eleição
municipal haviam sido riscados da relação por
iniciativa da CPT, que apoia o POT .

Mesmo cientes das dificuldades que encon-
trarão em suas futuras terras, os brasiguaios
estão contentes e até já fazem planos de plantai
lavouras em mutirão. "O importante c a gente
saber que a terra nos pertence e que um dia
podemos melhorar de vida", sonha Cícero Fer-
reira, 31 anos, cinco filhos.

Acampados ocupam as repartições
Curitiba — Em grupos de quatro. III ou 12

pessoas, trabalhadores sem-terra dos 13 acam-
pamentos do Paraná ocuparam, onlem, pacifica-
mente, as salas de espera de seis órgãos públicos
em Curitiba, para exigir que o governo estadual
marque uma data limite para reassentar as 3 mil
e HKI famílias que atualmente se concentram nos
acampamentos.

Pela manhã, três grupos se dirigiram para o
Instituto de Terras, Cartografia e Florestas do
Paraná (ITCF), para a Secretaria da Agricultura
e a Secretaria de Segurança. A larde. outros Ires
grupos foram para a Secretaria do Trabalho, a
Assembléia Legislativa c o INCRA. A Ocupa-
çáo foi preparada pelo Movimento dos Sem-
Terra, regional Sul, que conta com o apoio do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Comis-
sáo Pasloral da Terra e do Parlido dos Trabalha-
dores (PT).

< )s sem-terra decidiram pela ocupação justa-
mente no dia em que o governador José Richa e

todo o secretariado foram para Paranavai. No-
roeste do estado, cumprir mais uma etapa ria
interiorização do governo e reunir prefeitos dos
municípios atingindos pela seca. Eles entraram
nas salas dc espera dos diretores dos órgãos e
dos secretários pedindo audiência. Foram alen-
didos. em sua maioria, por chefes de gabinetes e
assessores de segundo escalão. Entregaram um
documento com as principais reivindicações e
manifestaram a firme posição de permanecerem
nas salas de espera ale que o governo estadual se
manifeste.

Enquanto em Cunliba os sem-terra ocupa-
vam os gabinetes, no Norte do eslado. na
rodovia BR 37h. entre Maringá e Paranavaí, um
grupo de 7(1 famílias invadiu uma arca do DTR,
á beira da estrada, e formou o primeiro acampa-
mento da região. Segundo informações da pre
feitura e do Sindicato Rural de Paranavaí. sáo
famílias de agricultores que estavam na arca a
ser inundada pelas águas da hidrelétrica dc
Rosana, no Rio Paranapanema.
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Universidade
tem debate
pela TV

O atual sistema de indicação
do reitor, vice-reitor e dirclo-
res das univer.sid.ades foi consi-
derado inconveniente pelo mi-
nistro da Educação. Marco
Maciel, com a ressalva, entre-

. tanto, de que está disposto "a
acatar a solução que entender a

.'comissão de alto nível instituí-
da pelo presidente Sarney para
subsidiar a nova política de
ensino superior e a resposta da
comunidade universitária".

Maciel inaugurou uma série
de debates através da Embratel
e da Tv Educativa sobre a nova
política educacional, que terj
prosseguimento em 14 de ja-
neiro, com perguntas por tele-
fone e telex de pessoas localiza-
das nas capitais e II) grandes
cidades do interior, inclusive os
professores Caio Tácito. Ga-
maliel Herval e Simon
Schwartzman.

A comissão de alio nível já
elaborou um documento intitu-
lado Uma nova política para a
educação superior brasileira.
distribuído ás universidades,
entidades estudantis e oulras
instituições ligadas á educação,
que está sendo objeto dos tle-
bates via Embratel.

— Se depender do Ministé-
rio. a parlir de IWG teremos ;t
universidade ideal. Espero que
o ano que se inicia seja o ano
do ensino superior. Náo pode-
mos ler a Nova República se
não tivermos a Nova Universi-
dade — comparou. Sc depen-
desse dc mim, já teríamos ini-
ciado esta nova política, mas
não podemos fazer nada sem n
prévio debate. Faremos um es-
forço para que no início do ano
letivo já existam normas em
execução.

A Associação Nacional tios
Docentes do Ensino Superior
teve negaria sua prelensáo de
que sua presidenle. Maria José
Ribeiro, participasse do debute
fazendo-se presente no mesmo
estúdio reservado ao ministro
Marco Maciel. 0 presidente da
UNE, Reniklo Calheiros, con-
siderou a iniciativa "importan-
te mas insuficiente", pois das
56 propostas que apresentou só
foi levada em consideração a
que estabelece a adoção de
cursos noturnos nas universida-
des oficiais.

O vice-presidente da Andes,
Sadi Dal Rosso, disse em Bra-
sília que ainda vè como proble-
mas do programa educaciona-
l"a falta de definição sobre o
ensino público, que abre o ea-
miníio para o ensino privado, e
o lançamento da proposta de
lista tríplice para reitor, quan-
do lui anos se lula por eleições
diretas'.

Em Sáo Paulo, somente qua-
tro pessoas — com a formula-
çáo de apenas uma pergunta —
participaram do debate sobre o
relatório final da comissão na-
cional para reformulação do
ensino superior, reivindicando,
ao final, que ele passe por uma
discussão mais ampla, antes dc
ser encaminhado ao Congresso
Nacional.

O reitor da PUC, Luiz
Eduardo Vanderley, o vice-
presidenle da Andes, Nade R.
W.ifae. o diretor de imprensa
da UNE, Aniõnio José Martins
Júnior, e a representante da
delegacia regional do MEC,
Irani Cavagnoli, acompanha-
ram o debate na capital pau-
lista.

Itamarati
não abusa e
usa Kombis

lirasília - Para levar
cumprimentos de fim de ano ao
presidente José Sarney. 3(1 dos
mais graduados membros do
Ministério tias Relações Exte-
riores deslocaram-se do Palácio
do Itamaraty ao do Planalto em
seis Komhis de chapa branca e
automóveis particulares, para
evidenciar une até mesmo o
chefe do cerimonial cumpre à
risca o decreto que restringe o
uso tle carros oficiais no go-
verno

— Diplomata só entrava em
Kombi para comprar ingresso
para teatro no Rio ou em São
Paulo — ironizou um conse-
lheiro. No Ministério da Admi-
nistração, porém, já se estuda
uma forma de permitir a am-
pliaçáo da frota do Itamaraty
que, de 40 veículos, foi reduzi-
da para apenas dois automó-
veis de representação, usados
pelo ministro e o secretário-
geral.
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Previdência abre mão dos
terrenos onde há favelas

Brasília — Todos os terrenos da Previdên-
cia Social ocupados por favelas — quase 10%
do patrimônio imobiliário do Ministério —
serão cedidos aos favelados. O presidente José
Sarncv autorizou o ministro Valdir Pires a
preparar um projeto de decreto com essa
finalidade, que será baixado ainda este ano.

Ao receber o ministro para discutir o
projeto, Sarney disse: "Isso é mais do que
justo. Com a regularização da posse e domínio
dos favelados sobre esses terrenos, a Previdên-
cia se ajusta a seus fins sociais. A Previdência
não existe para dar superávits." Este ano, o
Ministério conseguiu pôr cm dia seus paga-
mentos e Pires acha possível obter ainda um
superávit dc CrS I trilhão.

Na mesma audiência, o presidenle autori-
zou o ministro a elaborar projeto dc lei. a ser

encaminhado ao Congresso, que ampare a
venda ile terrenos pertencentes á Previdência,
como um ao lado da sele da OAB no Rio. São
casos diferentes dos lerrenos ocupados por
favelas, que o BNH comprará por preçossimbólicos para posterior doação. O Ministé-
rio tem vários terrenos, urbanos e rurais,
ocupados por campos dc futebol, fazendas de
gado c feiras livres, todos obtidos como paga-mento de dívidas.

Enquanto isso, iodo mês são gastos entre
CrS 4 bilhões e CrS 5 bilhões com o aluguel dc
imóveis onde funcionam agências, postos ile
serviço e hospitais da Previdência. "Nossa
intenção é não ficar conservando um patrimô-nio desnecessário", afirmou Valdir Pires ao
deixar o Palácio do Planalto.

Decisão beneficia 20 mil no Rio

Campos se cuida no centro médico da
Câmara

Deputado em greve de
fome por Tocantins já
põe as contas em dia

Brasília — O deputado Siqueira Campos (PDS-GO)
entrou no segundo dia de greve de fome. ás 13h de onlem, com
uma promessa: 

"Só vou comer quando o presidenle José Sarney
relirar seu veto ao projeto de criação do Eslado do Tocantins".
Por precaução, começou a pôr em dia suas contas. "Náo sei
onde a greve vai acabar", disse, em tom solene.

Com ImMcm de altura e 84Kg. o deputado decidiu se
transferir para o serviço médico da Câmara por orientação do
doutor Ronaldo Caiado, que mediu sua pressão e temperatura,
no início da tarde, e informou que 

"está tudo bem". Campos só
bebe água desde segunda-feira. Levou livros de Fernando
Pessoa c Carlos Drummond de Andrade para passar o lempo.
pois seu médico o aconselhou a encerrar as entrevistas com a
imprensa e amigos.

A greve agora começa a enlrar em sua fase mais séria
disse o deputado. Segundo ele. "não é verdade" que o

projeto do senador Benedito Ferreira, criando o Estado de
Tocantins, custaria caro se aprovado, como sustentou Sarney ao
velá-lo. Campos diz. que seria necessário o mesmo valor,
corrigido, que possibilitou a criação de Mato Grosso do Sul'"CrS 41 bilhões".

Por que o governo gasta CrS 400 bilhões para despoluir
o lago do governador José Aparecido de Oliveira e náo se
dispõe a gaslar aquela quantia para a criação do nosso Estado?indagou, referindo-se ao l.ago Paranoá,

O deputado estadual Totó'Cavalcante (PMDB), represen-
lante do Norte goiano na Assembléia Legislativa, também
entrou em greve cie fome em protesto pelo veto dc Sarney. Ide
cumpre seu primeiro mandato e não falta quem veja no gestouma forma de garantir a reeleição no ano que vem.

No Rio, sete favelas com um total de 211
mil moradores seráo beneficiadas com a deci-
sáo do IAPAS de vender os lerrenos de sua
propriedade, a preços simbólicos. A primeira
entrega de títulos, pelo presidente José Sar-
ney, será feita ainda este mês na Fazenda
Oratória, em Mauá (São Paulo) onde moram
25 mil pessoas.

O presidente do IAPAS. Paulo Macarini.
informou que os terrenos serão cedidos às
prefeituras, que posteriormente os venderão
simbolicamente aos ocupantes de cada mora-
dia. Nenhuma delas poderá ser vendida ou
penhorada durante Kl anos, para evitar espe-
citlação c fraude, e, pelo mesmo motivo, cada
pessoa só receberá um título dc propriedade.

As favelas
Vila Albano (Jacarepaguá). Baráo tle Ila-

raré (Ramos), Jacaré (Santíssimo), Vila Croá-
cia (Senador Camará), Vila Santo Antônio c

Alameda Creche (ambas cm Realengo), c
Humaita, são as favelas do Rio que ficam em
terrenos do IAPAS. Assim como a Vila do
IAPI. cm Salvador, os moradores desses aglo-
merados receberão seus títulos a partir do
próximo ano.

No rol de terrenos a serem alienados peloIAPAS há uma área que náo é considerada
carente pela direção do Instituto: é a Quinta
do Lcbrào, uma área nobre dc Teresópolis,
cujos lotes serão leiloados — com preferência
para os atuais ocupantes — c onde o Presiden-
te Paulo Macarini espera uma arrecadação de
CrS 100 bilhões.

Em relação às áreas das favelas, o IAPAS
exigirá de cada Prefeitura, ao ceder o terreno,
obras dc saneamento e urbanização. Sc não
forem feilas os moradores poderão contrata-
Ias a particulares c depois cobrar da Prefei-
tura.

Comissão de inquérito no
IBDF já tem três nomes

Brasília — O procurador-geral da Repú-
blica. José Paulo Sepúlveda Pertence, encatni-
nhou ontem ao presidente José Sarney os três
nomes que comporão a comissão dc inquérito
encarregada de investigar as denúncias de
corrupção contra o presidente do IBDF, Mar-
ceio Palmério. A instalação da comissâercfã
acompanhada do afastamento provisório de
Marcelo Palmério. que terá seu substituiu
escolhido pelo ministro da Agricultura, Pedro
Simon.

Cauteloso. Pedro Simon anunciou que
pretere esperar os próximos dias "para anun-
ciar qualquer novidade sobre o IBDF" após a
nomeação da comissão. É provável que ele
aborde o assunto com o presidente Sarney
hoje de manhã, quando os dois se encontra-
rem, às 9h, para o Grande Debate dc Ciência e'Tecnologia, 

promovido pelo Ministério da
Ciência e 'Tecnologia, 

no Banco Central. So-

menle após consulta ao presidenle, cm quemdespacha na segunda-feira, o ministro da Agri-
cultura anunciará o nome do substituto provi-sórío de Palmério.

A demora em nomear a comissão de
inquérito, anunciada ha quase um més pela
presidência da República, preocupou os técni-
cos do IBDF, que, no início da semana,
enviaram abaixo-assinado com 73 signatários
(entre 153 técnicos do Instituto) ao ministro
Simon, criticando a aluai administração e
pedindo imediata apuração das irregularidades
no IBDF.

Segundo os técnicos, a expectativa de
melhoras com a Nova Republica foi suhsliluí-
da pela constatação de que 

"muito 
pouco se

fez contra o distanciamento do IBDF em
relação aos seus objetivos, e, em muitos casos,
agravou-se a situação preexistente".

í ÉmíSSji

Grupo Tortura Nunca
ais denuncia quatro

policiais em Minas
Belo Horizonte — Ouatro altos funcionários da políciamineira (o delegado Antônio Nogueira Rezende, chefe do Depar-

tamento de Investigações; Ignácio Gabriel Prata Neto. direlor doDepartamento Estadual de Trânsito: capitão Pedro Ivo. doDestacamento de Bombeiros de Contagem, e o inspetor José
Mana de Paula, conhecido como Caehimbinho, da delegacia deFurtos e Roubos) serão denunciados hoje como torturadores ouconiventes com prática de torturas, na primeira reunião, emMinas, do movimento Tortura Nunca Mais.

O movimento tem uma lista de 52 torturadores, orientadores
e pessoas coniventes com torturas cm presos políticos c comuns,
elaborada pela vereadora Helena Greco (PT), dirigente doMovimento pela Anistia.

O delegado Rezende loi denunciado por Antônio Pereita
Maios, preso em 2ú de janeiro dc 1%') na delegacia dc Furtos eRoubos desta capital, onde era titular. Além de afirmar que odelegado participou das investigações policiais sobre ações arma-das de cunho político, naquela época, Antônio Matos disse que elec oulros militantes do grupo Colina presos então (Ângelo Pezzul-
ti. Erwin Duarte, entre outros) foram espancados, lorturados eseviciados ali.

O diretor do Detran, Prata Neto, nomeado para o cargo porTancredo Neves no início de 1983, era superintendente daMctropol — Polícia Metropolitana, em 1978, quando denúncias
dc violências ocorridas ali (como a manutenção de menores em
celas, o espancamento de presos e a lorlura de Jorge Defensor
preso por suspeita dc furto de um rádio de pilha), levaram o enláo
governador Aureliano Chaves a afastá-lo,

O capitão Pedro Ivo foi denunciado pela advogada Loreta
Kieler Valadares (presa em junho de 1%U), Maria do Rosário da
Cunha Peixoto (presa na mesma época), a professora Derly
Gonçalves de Paula e a assistente social Laudelina Maria Carnci-
ro, que relataram espancamentos, torturas sexuais e ameaças.

O inspetor José Maria de Paula, denunciado por vários ex-
presos políticos, recusou-se a prestar qualquer declaração.

Defesa dos Direitos
irá a outras áreas

Reinstalado ontem no Rio. cm reunião na sede da OAB o( "iiselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado ao
Ministério da Justiça, terá, no próximo ano verba de CrS 2 bilhões
instalações físicas ptopt*s e pessoal para atuai publicamente em
quatro áreas: defesa contra a violação dos direitos humanos,
qualquer tipo de discriminação, fraudes eleitorais e violência nocampo.

Criado em 1964, antes do golpe militar, o conselho, emconseqüência do autoritarismo, "nao apurou nada de importância
absolutamente nada", disse o presidenle da OAB, Herman Baeta!
ao defender mudanças. Depois o ministro Fernando Lyra garati-tiu: "Como ministro da Justiça do (inverno Josc Sarney. lenho a
honra de declarar que a vontade política que no passado impediu
esie Conselho dc funcionar plenamente já náo existe. Ao contra
no. A vontade política do Governo José Sarney é de amplo, total
e irrestrito respeito aos direitos humanos."

- Esle é um Conselho de defesa da sociedade civil. Náo éum instrumento do Estado. E um instrumento da sociedade, de
suas organizações e dos cidadãos contra qualquer violência daliberdade e dos direitos humanos — afirmou o ministro da Justiça,
no final da primeira reunião do ano. na sede da OAB,

Conselheiros federais da Ordem confidenciavam que a opção
pela sede da entidade como local para reinstalação do CDDPH foiuma tentativa do ministro da Justiça de fazer as pazes com a OAB
com a qual divergiu publicamente em relação a forma de
convocação da Assembléia Nacional Constituinte pelo poderExecutivo. A OAB queria uma Constituinte exclusiva, específica
proposta considerada "romântica, irreal" pelo ministro da Justiça

Lembre-se
deum

VENDA DE IMOVEiS — SFH
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAI Cll, lll iai rio Rio rio Janom,comunica que venderá pela melhor olerta ols) imóvel(ois) an lini
caractenzacio(s)
As propostos serão entregues, em envelopes lacrados, nn COMISSÃOPERMANENTE Dl ALII NAÇÕES. Agência Nll ERÓI. a Avenida Ernan, doAmaral Peixoto. n° 335 - 3" andar, ate o dia 20/12/85 no horário rie
10 00 as 16 00 horas
Os interessados gue deseiarem contar com financiamento deverãodirigir-se ao local acima indicado, antes do prazo estipulado iwra a ontrí-qa
de propostas, a lim rie inteirai se das condições
As propostas de pessoas iiirídicas somente serão aceitas na lorma dp
pagamento a vista
As Condições Básicas Dará participação, gue la_>em parte integrante rio
presente Aviso, estarão a disposição dos interessados na Agé™ ia
NITERÓI, no endereço acima especilicado
A abertura rios envelopes realizar sea a partir do dia 2.1 12'85, enlre as10o 1 li 00 horas, a Avenida Finam rio Amaral Peixoto n°335 -3o andaiNit<vn..FU
CONCORHÉNCIA N° 2S9/85 - Casa situada no lote 13 da guad.a F

bairro RECANTO OO POENTE I. Ponte rios Leites. Araruama/Rj'
constituída de 02 quartos, com área de construção aproximada
de 115 mz, polo preço mínimo de Crí 94 566 993 00 equivalenles, neste trimestre, a 1 622,069130 UPC O imóvel eslá ocupa
do

CONCORRÊNCIA IM» 260/85 - Casa situada à Rua Vila Rica, n° 30?
Condomínio VILA RICA I, Ponte dos Leites. Araiúama/Rj]
constiluiria de 02 quartos, com arca de construção aproximada
rie 9? nv, pelo preço mínimo de Cr$ 93 753 2R3 00 equivalen
les. neste trimestre, a 1 608,1 1221 UPC. O imóvel esta ocupa

CONCORRÊNCIA N° 261/85 - Casa situaria no lote 46 B guadra f
Loteamento BOSOUF DO PF.RÓ. Cabo Fno/RJ, constituída de
02 quartos, com área rio construção aproximada do bü m? pelopreço minimo de Crí 25 716.000.00, equivalentes neste trimes
ire. a 441,09625 UPC

CONCORRÊNCIA N» 262/85 - Casa situada no lote 56 A guadra I
Loteamento BOSQUE DO PERO. Cabo Fno/RJ, constituída de
02 quartos, com área rie construção aproximada de 50 m1 pelopreço mínimo de Crí 25 716 000.00. eqüivalemos neste trimes-ire. a 441.09625 UPC

CONCORRÊNCIA N° 263/85 Casa situada no lote 08 R guadra G
Loteamento BOSOUF DO PERÔ. Cabo Fno/RJ, constituída de02 quartos, com área rie construção aproximaria de 50 m2 pelopreço mínimo dn CrS 2b 716 000,00. equivalentes neste trimes-
Ire a 441.09625 UPC

CONCORRÊNCIA N° 264/85 Casa situada no lote 09 A quadra Gloteamento BOSOUF DO PERÔ. Cabo F,ii/RJ constituída dé0/_ quartos, com área de construção aproximada rie 50 m3 pelopreço mínimo de CiS 25 716 000.00. eouivalem,,.. .._„_.„ „_„._,..
tre. a 4/11.0q62h UPC

YASHICA MF 3 COM FLASH
EMBUTIDO
Objetiva F/4-38 MM, controle de
exposição, novo sistema para
carregar o filme com maior
rapidez e facilidade, fotos nítidas
e bem expostas para sua alegria.
Estojo tipo pochete que pode ser
colocado na cintura.

- v jjjfcjw WÊ&C'

PREÇO DE FÁBRICA

990.000
TOTAL

990.000 PAGAMENTO
HNJECIMêOyy

16 000.00. equivalentes neste Inmei

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ
yM'

rr ¦"* '^ÍÉ M^WO^flNELÁNOmi, ÇOmCABÁNA^TIJUCÀ^iMÉÍER
U%I*%~D2*%\\ * CAMPO GRANDES MADUREIRA i, NOVA IGUAÇU Ú NITERÓI
frlff MítO ^LCÁNTARA tr PETRÓPOLIS ,tf CAXIAS ú BONSUCESSO-

.UÜASTIME S SQUABEVJ IOJA DO ÚEPÔSITO *BONSUCESSO:RUA ENG. ARTUR MOURA. 268 - TÉRREOTELEFONES:PBX 280^8822 CENTRO-SUL PB%221-1212 .>•¦'.' ÉV ,? ;,,%;•

Participe dc concurso Como Ganhar a Espanha em Poucas Linhast conheça um paraíso. Com belas praias, paisagens maravilhosas e emoções arrebatadorasE so pegar o regulamento do concurso em qualquer agência de Clássi cados lldo Jornal do Brasil ou no seu Agenle de Viagens. Aproveite esta chanceT ^-L****C
ganhar uma viagem à Espanha.

Venha voando participar deste grande concurso. E boa viagem. £S

Vm^EMPOOCSSLlNHAS
^(AS-i \_m AP°in Promoção

JORNAL DO BRASILíbbría
Para maiores informações, procure seu Agente de Viagens.
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Americano e russo
recebem Nobel da
Paz sob protestos

Oslo — O. medico americano Bernard Lown e seu colega
soviético Yevgeny Chazov. receberam ontem o Prêmio Nobel da
Paz em nome da organização Médicos Internacionais pela Preven-
ção da Guerra Nuclear. A entrega foi num clima tenso pelas
manifestações dc protesto contra a premiaçáo de Chazov. que é
Vice-Ministro da Saúde c foi acusado de perseguição aos'direitos
humanos.

Um grupo de 200 a 300 manifestantes se reuniu diante da
Universidade dc Oslo para protestar contra a premiação dc
Chazov. Lown aceitou o prêmio de 235 mil dólares c fez. um apelo
aos listados Unidos e à União Soviética, cm nome dos 135 mil
associados da entidade cm todo o mundo, por uma moratória
imediata nos testes dc armas nucleares.

Os dois tiveram que entrar por uma porta lateral para evitar
os manifestantes que gritavam slogans como "escola amigos
melhores. Dr. Lown" ou "este é um prêmio da paz contra
Sakharov". O Governo britânico enviou protesto contra a conces-
são do prêmio a Chazov e o Secretário do Partido Democrata
Cristão da Alemanha Ocidental (no Governo) Hciner Gcissler.
disse que a premiação cra um golpe na cara dos perseguidos.

Gcissler coordenou as manifestações de protesto e afirmou
que os direitos humanos não podem ser separados da paz. A
cerimônia contou com a participação do Rei Olav e do Gabinete
norueguês, além dc Embaixadores do Pacto de Varsóvia. Os
Embaixadores dos Lstados Unidos e Alemanha Ocidental não
foram cm protesto contra a premiação de Chazov.

O diretor da Comissão do Prêmio Nobel, Egil Aarvik,
elogiou a organização que ressalta as conseqüências médicas de
uma guerra nuclear como argumento para pedir o desarmamento.
Afirmou que a entidade luta para criar uma mentalidade mundial
contra as armas atômicas sem levar em conta credos políticos.

Ele defendeu a escolha da Comissão, dizendo que está
plenamente convencido dc que a decisão foi digna da tradição do
Prêmio c lembrou que nunca uma comenda foi retirada depois de
concedida.

Gorbachev está pronto
para 

'trabalho duro e
produtivo", diz Reagan

lionn — O Presidente americano Ronald Reagan, que não
perdia oportunidade dc criticar a União Soviética, agora acredita
que o dirigente russo, Mikhail Gorbachev. está disposto a "um
trabalho duro c produtivo" que melhore as relações enlrc as
superpotências c garanta a paz mundial.

Pelo menos foi isso que cie declarou ao jornal alemão
ocidental Die Weil, que o entrevistou na Casa Branca c não ouviu
nenhuma acusação dc que o Kremlin é o Império do Mal como
acontecia antes. Reagan disse que as cinco horas de conversa cara
a cara em Genebra não lhe deram ilusões mas esperanças de queGorbachev está tão disposto como ele a trabalhar pela paz c pelofuturo. '

Numa entrevista ao jornal Die Welt. Reagan sc confessou
impressionado com Gorbachev. que considera um "energético"
expoente da política soviética, um bom ouvinte, c que as
conversas foram "animadas, abertas c sérias com uma boa troca
de pontos de vista".

Em Moscou, Gorbachev recebeu o Secretário dc Comercio
americano. Maleolm Baldrige. que está na União Soviética eom
um grupo dc 400 empresários americanos que sc reuniram com
130 representantes comerciais soviéticos para estreitar as relações
econômicas entre os dois países. A agência Tass disse quecontratos no valor de mais dc I milhão de rublos (dólares) eslão
sendo discutidos.

Shultz em Londres
defende "Star Wars"

Londres — O Secretário de Eslado americano George Shultz
afirmou em Londres que o escudo espacial americano Guerra nas
Estrelas vai diminuir a possibilidade dc um ataque nuclear contra
a Europa Ocidental. Shultz sc reuniu com a Primeira-Ministra
Margaret Thatcher na primeira escala de sua viagem de oito dias
que incluirá visitas a trés países do bloco comunista: Iugoslávia,
Romênia e Hungria.

Num discurso diante da Pilgrim Soeiety, grupo dedicado às
relações anglo-americanas, Shultz criticou os "gestos simpáticos
dc alguns amigos europeus" à Organização para a Libertação da
Palestina, afirmando que isso retarda a paz no Oriente Médio c
defendeu o combate sem trégua ao extremismo.

Tsass&ssssu , ... Moscou — Foto da Reuters
JORNAJ, DO BRASIL

Setúbal (E) e Shevardnadze antes da primeira reunião oficial

Setúbal quer cooperação
mais ampla com a URSS

Moscou — No segundo dia da primeira
viagem de um Chanceler do Brasil a União
Soviética nos 4(1 anos de relações diplomáticas
cnlre os dois países, Olavo Setúbal manifestou
ao Chanceler soviético Edouard Shevardnadze
sua esperança dc que esta visita abra "novas

perspectivas" para a futura cooperação hilate-
ral entre Brasília e Moscou.

O porta-voz da Chancelaria soviética. Via-
dimir I.omciko, disse que Setúbal e Shcvard-
nadze assinaram um memorando que instituiu
um diálogo regular sobre assuntos internacio-
nais c de interesse bilateral e um acordo de
cooperação econômica e técnica. Sobre a en-
(revista com o Presidente Andrei Gromiko,
Setúbal qualificou-a de amistosa, informou a
agência DPA.

Com a balança comercial entre as duas
nações favorável ao Brasil (258 milhões de
dólares em 1984). o acordo de cooperação
econômica c técnica assinado envolve os selo-
res energéticos, químico, farmacêutico e de
mineração e prorroga por Ires anos o forneci-
mento recíproco de maquinaria. Segundo a
agência Tass. os dois Chanceleres discutiram

"com espírito construtivo", especialmente as
questões de interesse econômico.

Na entrevista que deu ontem de manha a
imprensa estrangeira em Moscou. Setúbal dei-
xou claro que o Governo José Sarney deseja
ampliar as relações tanto econômicas quanto
politicas dos dois países. Para Setúbal. Brasil e
União Soviética não mantêm as relações —
principalmente no setor econômico — que
poderiam ter de acordo com sua importância
no âmbito internacional. Sublinhou a necessi-
dade de criação de um clima de compreensão
mútua.

Além de ser recebido pelo Presidenle
Gromyko c de participar de duas grandes
reuniões com o Chanceler Shevardnadze. Se-
túbal conversou com representantes do Minis-
tério do Comércio Exterior e com os presiden-
les dos comitês estatais dc Relações Econômi-
cas com o Exterior, e de Ciência e Técnica,
segundo a agência Llle.

Hoje. Setúbal viaja para Frankfurt, onde
presidirá reunião dos Embaixadores brasilei-
ros na Europa Oriental.

Moscou pode incrementar compras
Porto Alegre — O conselheiro da Embai-

xada soviética no Brasil. Vladimir Tiurdcncv,
prevê o estreitamento nas relações comerciais
c diplomáticas com o Brasil a partir da visita à
União Soviética do Ministro das Relações
Exteriores, Olavo Setúbal.

— A perspectiva é que nosso Governo
aumente a compra de produto semi-acabado
ou produção agrícola, enquanto o Brasil inere-
menta a compra de maquinaria pesada —
afirmou.

Também informou que os dois países assi-
narão um acordo de cooperação no campo
econômico — através dc projetos c pesquisas— e na área de construção dc fábricas c
represas. O diplomata participou, ontem à
noite, dc um ato pelo desarmamento nuclear,
promovido por grupos pacifistas e entidades
sociais gaúchas.

11 de Dezem
DIA DO ENGENHEIRO, DO ARQUITETO

E DO AGRÔNOMO
(Profissões regulamentadas pela Lei

5194, de 24/12/66 e pelo Decreto Federal
23569 de 11/12/33).

Mais de meio século de participação decisiva
dos profissionais brasileiros, na construção de
uma nova ordem social — é tempo de partici-
par mais, em defesa da tecnologia nacional.

Homenagem
CONFEA/CREAS

1

A Embaixada americana náo respondeu
ao comitê dos promotores do ato pela paz,
inviabilizando o painel que confrontaria as
posições dos Lstados Unidos e da União
Soviética em relação à guerra nuclear c ao
programa de armas espaciais.

— A ausência dc um representante ameri-
cano já é uma resposta bem clara da posiçãodos Estados Unidos na questão da luta pela
paz. comentou o conselheiro Vladimir Tiurde-
nev. Embora afirmasse que a reunião de
Genebra tenha sido "um importante avanço
nas relações americano-soviéticas", disse que"ainda há muita coisa que o Presidente Ronald
Reagan rejeita para assegurar a conquista da
paz. mundial". Um dos obstáculos, segundo
ele. sáo as hostilidades americanas contra os
países da América Central.
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Gigantismo do Deutsche
Bank já assusta alemães

Frankfurt — E o banco mais poderoso
do mundo. Os principais especialistas não
icm mais dúvidas cm fazer esta afirmação
depois que o Deutsche Bank anunciou, na
semana passada, a compra do Grupo Flick,
o maior do setor privado alemão. Como
tudo que adquire proporções gigantescas
na Alemanha, o Deutsche Bank já come-
çou a assustar muita gente.

O banco prometeu que as ações do
(impo Flick — conglomerado empresarial
que se estende por todos os setores da
indústria alemã c com receita interna dc 10
bilhões dc marcos (4 bilhões de dólares)
por ano — serão negociadas na bolsa dc
valores, em 1986.

Muitos analistas do mercado dc capi-
tais saudaram a decisão dc vender as ações,
mas o vice-líder do oposicionista Partido
Social Democrata (SPD. dc centro esquer-' 

). Wolfgang Roth. qualificou o controle
do (impo Flick pelo Deutsche Bank dc"um acontecimento alarmante".

Os críticos afirmam que o Deutsche
Bank — que já participa da direção de
cerca de 400 importantes empresas alemãs
c com balanço superior ao do Bundesbank
(Banco Central) — procurará obter eleva-
dos lucros com a flutuação da cotação das
açóes na bolsa c buscará comprar para si
próprio grandes fatias do império Flick.
Isso. advertem, fortalecerá inevitavclmcn-
te a influência do Deutsche Bank como
uma das mais poderosas instituições banca-
rias do mundo.

-- Não existe nenhuma garantia de
que as ações ficarão à disposição dc um
grande público — sustenta Roth. que per-
gunla por que a Flick náo foi comprada por
um consórcio de bancos.

0 Deutsche Bank está pagando 5 bi-
lhões dc marcos (2 bilhões dc dólares) pela
compra do Grupo Flick. Os lucros líquidos
do banco atingiram 674 milhões dc dólares
(268 milhões dc dólares), em 1984, a partir
dc um volume de negócios no valor dc 238
bilhões de marcos (95 bilhões de dólares).
Ouase um terço de todo o comercio exter-
no da Alemanha Ocidental é feito pelo
Deutsche Bank.

A legislação da Alemanha Ocidental
permite o funcionamento de um "sistema

bancário universal", que dá ao Deutsche c
aos seus dois rivais mais próximos —
Commerzbank e Drcsdncr Bank — a possi-
bilidade de desempenhar um papel muito
mais ativo junto ao setor industrial do que
os bancos de muitos outros países curo-
pcus.

Através dc operações com o mercado

primeiros

acionário e da participação da direção de
outras empresas, o Deutsche Bank criou o
seu próprio império c registrou aumento dc
S.lrv em seus lucros nos
meses deste ano.

- Náo existe nenhum outro pais onde
um banco comercial desfrute de uma posi-
ção assim. O Deutsche Bank é, provável-mente, o banco mais poderoso do mundodiz um analista bancário que prefere sc
manter no anonimato.

O banco controla 28,5% do (impo
Mercedes-Benz c está presente na direção
dc gigantes industriais, como a Basf e
Bayer (setor químico), a empresa dc segu-
ros Allianz. a Volkswagen e a Siemens
(elctro-clctrônica). 0 Deutsche Bank, queexiste há 115 anos, está presente em prati-camente tudo. desde produçáo dc cigarros
c de armamentos, ate redes de lojas c
fábricas dc sabão em pó.

Mas o banco mantém também um olho
vivo na sociedade circundante. Recente-
mente, pagou ao tenista campeão de Wim-
blcdon c um dos ídolos do país. Boris
Bechcr. 3 milhões de marcos (I milhão 200
mil dólares) por um cotrato de publicidade.
0 presidente do banco. Wilhelm Chris-
tians, foi o primeiro empresário do Ociden-
te a se encontrar com o dirigente soviético
Mikhail Gorbachev, em Moscou, cm abril.

Os críticos, no entanto, advertem queos amplos interesses do Deutsche Bank vão
longe demais e citam um trecho do relato-
rio anual dc 1984. que. segundo afirmam,
tem uma clara mensagem política:

"Em nossa sociedade, a classe média
tem papel e importância especiais. Quanto
mais forte ela for — não apenas numérica-
mente, mas também econômica, intclec-
tual. moral c politicamente — menores
serão as possibilidades de desarticulação
dessa sociedade".

As torres com fachadas dc vidro —
conhecidas como "a catedral de Frankfurt"

são o símbolo de uma historia de
sucesso, resgatada das minas da Alemanha
do pós-guerra.

A recuperação do banco e a obra ik
um brilhante e controverso financista, I ler-
man Abs, considerado um dos auxiliares
diretos dos gênios das finanças que au.xi-
liam Hitler no poder, durante os 12 anos do
nazismo. No pós-guerra, Abs aconselhava
Adcnaucr como orientar sua política eco-
nõmica c foi um dos principais responsa-
veis pela distribuição e aplicação dos capi-
tais postos a disposição pelo Plano Mar-
shall.

Magnata espanhol acusa
todo mundo, até o Rei

Madri — "Náo me impressionam os cárce-
res nem os homens, só temo a Deus. Mas há
pessoas a quem convém manter-me incomuni-
cável." Assim o empresário magnata José
Maria Ruiz-Mateos deu a entender mais uma
vez que pretende arrastar nomes ilustres no
processo cm que é responsabilizado por fraude
na Rumasa, o conglomerado dc empresas
desapropriado pelo Governo espanhol em fe-
verciro dc 1983, quando estava à beira da
bancarrota.

Ruiz-Mateos, 54 anos, está desde 30 de
novembro, quando foi extraditado da Alemã-
nha Ocidental, numa prisão nas proximidades
de Madri, c ontem compareceu novamente
perante o juiz de delitos monetários Luís
Lcrga, que decidirá hoje sc lhe concede liber-
dade condicional sob fiança durante o julga-
mento.

Assessorado pelo advogado americano
Arthur Tecle Jr, que foi Vice-Secretário dc
Transportes no primeiro Governo Reagan,
Ruiz-Mateos entrou com cerca de 700 ações
cíveis contra a desapropriação. Tecle sustenta
que ele não integrava a diretoria de nenhuma
das empresas do grupo (232 em numerosos
setores, respondendo ate a desapropriação por
2% do PNB espanhol):"Os diretores é que sáo
culpados — diz o advogado —, c entre eles há
gente muito influente."

Banqueiros, empresários, aristocratas e
até toureiros c o presidente do Tribunal Cons-
titucional estão entre os que Ruiz-Mateos
tenta agora implicar num processo que ganha
cada vez mais conotações políticas. Ele acusa
também companheiros dc organização inte-
grista católica Opus Dei, que o teriam traído
para salvar suas partes nos negócios. E chegou
a sustentar que o Rei Juan Carlos aceitou 3
milhões de dólares para acalmar dirigentes do

Chinês revela
insatisfação
com mudanças

Pequim — Duas revistas chinesas. Sema-
nário de Pequim c Mulheres, e uma agência de
notícias, Xinhua. publicaram c distribuíram
notícias que refletem a insatisfação do povo
chinês cm relação à alta de preços, corrupção
governamental e até escassez dc empregadas
domésticas cm Pequim.

O Semanário de Pequim escreveu com
toda a franqueza que a alta dc preços decor-
rente das recentes reformas econômicas do
Governo e a corrupção estão provocando"muito descontentamento".

A agência Xinhua informou que o Comitê
Central do Partido Comunista distribuiu uma
circular alertando para a grande insatisfação
pública a respeito dc funcionários que come-
tem abusos de poder.

Segundo o Semanário de Pequim, o preço
no varejo da carne e vegetais, cm maio.
primeiro més cm que o controle estatal íoi
retirado, subiu 9,3%.

Já a constatação da revista Mulheres é dc
natureza diferente: ela informa que está ha-
vendo uma escassez de empregadas domesti-
cas cm Pequim, cidade que tem 36 mil empre-
gadas domésticas mas necessita o dobro delas.
Segundo Mulheres, milhares dc jovens sc
deslocam do intcrioi para a capital cm busca
dc "melhores salários, treinamento profissio-
nal e emoção".

Arquivo
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Ruiz-Mateos depôs ontem

Banco de Espanha que já em 1979 o advertiam
para os rombos no conglomerado. Juan Carlos
era amigo de Ruiz-Mateos — que prosperou
sobretudo á sombra de Franco — mas assinou
o decreto de desapropriação.

Os termos do decreto dc extradição da
Alemanha determinam que Ruiz-Mateos sõ
pode ser processado por fraudes contábeis
(contas bancárias fictícias para inflar o ativo
dos bancos e conseguir empréstimos e deposi-
tos), que são passíveis de pena máxima de 12
anos de prisão. As acusações levantadas pelo
Governo espanhol em 1983 incluem também
sonegação fiscal, contrabando de moeda e
difamação do rei. Madri c Bonn negociam
agora um acréscimo nos termos dc reciproci-
dade do tratado dc extradição, que faculte
processá-lo também por estes crimes fiscais e
financeiros.

Filipinos vão
às ruas exigir
saída de Marcos

Manila — Dezenas dc milhares de filipi-
nos foram às ruas cm várias cidades, no Dia
Internacional dos Direitos Humanos, para
protestar contra o regime dc Ferdinand
Marcos, a eleição presidencial que ele con-
vocou para 7 dc fevereiro e a absolvição do
General Fabian Ver e 24 eo-rcus no julga-
mento pelo assassinato do líder oposicionis-
ta Benigno Aquino. em 1983. Uma pessoa
morreu durante as manifestações em Iloilo,
na ilha de Negros.

A maior manifestação ocorreu na cida-
dc dc Bacolod, na mesma ilha. onde cerca
de 30 mil estudantes, operários e profissio-
nais pediam justiça para os policiais que
mataram 21 canavieiros e estudantes cm
Escalante, durante protesto realizado em
setembro. Na capital, cerca de 6 mil pessoas
tentaram sc aproximar do palácio presiden-
ciai. mas foram detidas a um quilômetro por
barricadas e policiais. Queimaram imagens
dc Marcos e Ronald Reagan c carregavam,
além de caixões simbolizando a morte da
democracia, faixas e cartazes com os dize-
res: "Fora Ver, Marcos Renuncie" c "Rc-
volução c nào Eleiçáo". Marcos anuncia
hoje. inicio da campanha, seu companheiro
dc chapa.



JORNAL DO BRASH, Internacional

Exército acata e Alfonsín quer esquecer
quarta-feira, 11/12/85 n ln caderno n 15

Rosental Calmon Aires
Correspondente

Buenos Aires — No movimentado comércio natalino da
Calle florida, nos cates, repartições públicas, empresas ou
quartéis, a Argentina discutia ontem, eom muito interesse e
absoluta tranqüilidade, as conseqüências da sentença judicial no
histórico processo contra os ex-ditadores militares. Manifesta-
ções de protesto pela suavidade das penas iam sendo organiza-
das apressadamente, enquanto advogados de defesa e promoto-
res trabalhavam sobre eventuais apelações à Corte Suprema.
Para o Governo Alfonsín. a sentença foi a senha de que c
preciso começar a olhar para frente c deixar no passado as
seqüelas da sangrenta repressão política dos anos 7(1.

As primeiras análises em meios políticos e diplomáticos dc
Buenos Aires indicam que a sentença da Câmara Nacional de
Apelações foi bastante equilibrada, cm comparação com o que
as organizações de direitos humanos reclamavam, com o que a
Promotoria pedia e com n que poderia ser suportado pelos
setores mais duros das Forças Armadas. Os observadores
chamaram a atenção, especialmente, para certos detalhes
"suavizadores" da sentença, como a deliberada ausência da
solenidade dc degradação para os condenados e o critério de
julgar com base na participação ativa dc cada Força Armada na
repressão c náo dc cada Junta.

Cm coronel do Exército, na ativa, declarou recentemente
ao JORNAL DO BRASIL que. apesar de certos selores mais
duros estarem inconformados com a realização do julgamento
dos ex-comandantes, o Exército de um modo geral aceitava com
tranqüilidade esse processo determinado pelo Presidente Raul
Alfonsín.

lisse oficial, pertencente a um setor expressamente com-
prometido com a manutenção da democracia, reconhecia,
porém, que as conseqüências do julgamento poderiam ser mais
complicadas, nas Formas Armadas, caso os militares tivessem
que assistir a humilhantes cerimônias de degradação (arrancar
as insígnias e galões na frente da tropa). Essa possibilidade, no
entanto, foi totalmente afastada na sentença lida anteontem na
Câmara de Apelações.

O Ministro da Defesa. Roque Carranza. assegurou, on-
tem, que a sentença do tribunal civil teve "muito 

pouca
repercussão nas Forças Armadas". Explicou que, nas fileiras
militares da Argentina, "está surgindo uma nova mentalidade"
e destacou, a seu ver. o sentido mais importante da decisão
judicial:

Tanto para as Forças Armadas como para todo o país.
abre-sc agora uma etapa construtiva no sentido de deixar o
passado para Irás. Começou a se encerrar uma etapa que era
preciso sc completar no país.

O Promotor Júlio Ccsar Strasscra procurou evitar declara-
ções sobre a sentença, pois está sc dedicando a estudá-la cm
detalhes (são cerca de I mil 2(K) folhas). Mas ele comentou que
o fato dc as penas terem sido bem mais suaves do que as
solicitadas sc deve ao critério utilizado pelos juízes que formam
a Câmara de Apelações, ao analisar os crimes por Força
Armada c náo por Junta de Governo. Com isso, muitos dos
casos perderam qualquer relação com alguns dos acusados,
tidos pelo promotor como co-responsáveis por estarem no
Governo.

Strasscra destacou que 
"mais além das penas e de sc estar

de acordo ou nào com elas, há algo sumamente importante na
sentença e que não sc discute mais: a existência de um plano
criminoso dc repressão ilegal". Na realidade, este é o reconheci-
mento judicial da tese que Strasscra defendeu desde o início do
processo.

Com isso, eu acho que agora não poderá mais haver
políticos que, como antes, diziam que todos os desaparecidos
foram mortos cm combates — afirmou Strasscra. chamando a
atenção, cm seguida, para outro detalhe da sentença que passou
meio desapercebido:

Com a ordem de se processar os militares envolvidos
diretamente nos casos narrados nesse julgamento, o General
Gallicri. por exemplo, poderá ser novamente julgado, para
responder por sua atuação na repressão, quando era Coman-
dante do II Exércio. Fle foi absolvido apenas como membro da
Junta Militar, mas não por sua atuação frente ao Exercício cm
Rosário.

O advogado dc defesa do Almirante Fmilio Massera,
Jaime Prats Cardona, declarou que não podia 

"aceitar cm
silêncio" a pena de prisão perpetua imposta a seu cliente, pois a
considera "arbitrária" e insiste nos objetivos "políticos" do
julgamento. Já o advogado do General Viola, Andres Marti-
tian, também anunciava sua disposição de recorrer à Corte
Suprema contra a pena de 17 anos dc prisão imposta a seu
cliente, mas parecia desfrutar o sabor de uma pequena vitória:
— o vocábulo genocídio (usado pelo Promotor, na acusação)
levantado pelas organizações de direitos humanos, deve desapa-
recer no que diz respeito aos ex-comandante. pois, dc acordo
eom a sentença, isso não ocorreu na Argentina.

Buenos Aires — Foto da Reuters

Maes v oltam a P raça
contra absolvições

Buenos Aires (do correspondente) —¦ As Mães da Praça de
Maio e outras organizações argentinas de defesa dos direitos
humanos vão realizar manifestação de 24 horas, defronte a sede
do (ioverno. a Casa Rosada, para protestar contra a absolvição
de quatro ex-integrantes das Juntas Militares que governaram o
país. Das I9h de hoje. ate as 19h de amanhã, os manifestantes
estarão dando voltas na Praça de Maio.

Esta será a "quinta marcha de resistência" desse tipo
realizada no mesmo local, onde. desde 1U77. todas as quintas-feiras, desafiando a policia c os militares, sob Sol ou chuva, as
integrantes do movimento Mães da Praça de Maio fazem seu
protesto, quase sempre silencioso, contra o desaparecimento de
seus filhos.

Outra organização de defesa dos direitos humanos, o
Centro de Estudos Legais c Sociais (CELS). teve uma participa-
ção importante na coleta dos dados que serviram de base para
uma comissão oficial sobre os desaparecidos e para o próprio
julgamento dos ex-comandantes. Após a sentença de anteon-
tem. o CELS afirmou que esse resultado "nao satisfaz as
expectativas da sociedade democrática nem se ajusta às necessi-
dades de Justiça". Concluiu que. por isso. a sentença produziu"uma 

justificada decepção da consciência ética argentina".

Pacifistas
marcham
2 mil km

Cidade dn Panamá —
Promovida pelo ex-Chanceler
da Alemanha Ocidental c Pré-
mio Nobel da Paz. Willy
Brandt. e o Movimento Pacifis-
ta Europeu, começou ontem na
Capital panamenha a marcha
pela pa/ na América Central,
que percorrerá o Panamá. Ni-
carágua. Honduras, El Salva-
dor, Guatemala e culminará no
México, num percurso total de
2 mil quilômetros. A marcha só
terminará dia 22 de janeiro.

O início da marcha — que
lem a participação de 31X1 per-
sonalidades e que foi proibida
de passar pela Costa Rica —
coincidiu com o começo do
debate do Conselho de Segu-
rança da ONU sobre a dcniin-
cia da Nicarágua contra a esca-
lada dc agressões dos Estados
tinidos. Entre os que participa-
ráo da marcha estao o ex-
aspirante a Presidência dos
EUA. reverendo .lesse Jackson
e a atriz inglesa Julie Christie.
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Parentes de vítinuis da repressão protestam nas mas contra penas brandas

Massera: "Sou responsável, não culpado"
Rnniii (do correspondente) — "Sin-

to-me responsável por toda açáo
cumprida pelas Forças Armadas sob meu
comando, inclusive pelos erros que po-
dem ter sido cometidos." Com essa arro-
ganle resposta, o Almirante Emílio Mas-
scra, um dos dois condenados à prisão
perpétua pelo tribunal de Buenos Aires,
iniciou uma breve, provavelmente única,
entrevista que concedeu, antes dc conhe-
cer a sentença anunciada há dois dias.

O Almirante falou na prisão ao jor-
nalista André Robilant. A entrevista foi
publicada no jornal La Repubblica, de
Roma, em sua edição de ontem.

— Nesses meses de prisão, sentiu
algum arrependimento? — perguntou o
jornalista,

Disse que sou responsável, não
culpado. Alguém pode arrepender-se de
uma culpa, mas não de uma responsabili-
dade — voltou a responder o Almirante
Massera.

Alguns acham que o senhor pio-
rou a sua situação no banco dos réus,
apresentando uma defesa de conteúdo
quase exclusivamente ideológico, comen-
lou o repórter.

Oue estratégia pode elaborar a
defesa quando o acusado está condenado
desde o início, quando o processo nào
procura a verdade — mãe dc Ioda justiça— mas procura somente satisfazer a viu-
gança daqueles que derrotamos na guer-
ra? Oue estratégia pode elaborar a defesa
diante desta distorção da história que vê

os vencedores julgados pelos vencidos? A
nào defesa não resta outra coisa senão
deixai à história os elementos necessários
para o veredito final. Não aquele que se
escreve nas paredes com aerossol. Aque-
lc que dita a posteridade quando as
paixões esfriam — disse ainda Massera.

Em sua intervenção de defesa o
senhor disse: O inimigo sabe que as
Forças Armadas dc hoje sáo capazes dc
derrotá-lo como o foram as Forças Arma-
das dc ontem. Era uma ameaça? — o
jornalista indagou.

Massera concluiu:
Não, absolutamente. A era dos

golpes militares terminou na Argentina.
A democracia sc reforçará. Não concebo
uma solução que não seja democrática.

Brasília — O Embaixador da Argen-
tina no Brasil, Raul Vasques. acredita
que a sociedade argentina receberá nor-
malmente a condenação de cinco, dos
nove cx-comandates militares julgados
pelos abusos contra os direitos humanos
cometidos durante o período em que
ocuparam o Poder.

— Só há crise quando existe um
vazio democrático — afirma Vasques —
na Argentina dc hoje não há esse vazio,
porque o Governo tem o respaldo do
povo c o amparo da lei. Por isso. tenho
certeza de que a única conseqüência

Embaixador não teme crise política
admissível é o comprimento das decisões
da Justiça. As próprias Forças Armadas
saem engrandecidas desse episódio.

Raul Vasques, que esteve no Palácio
do Planalto participando da solenidade
de cumprimentos do corpo diplomático
ao Presidente Sarney, garante estar segu-
ro de que o Presidente Raul Alfonsín lem
hoje "um respaldo popular que nenhum
político teve nos últimos 3(1 anos da
história argentina".

— Por isso não há a mínima dúvida
dc que as sentenças, depois dc transitadas
em julgado, seráo cumpridas. A decisão

da Justiça resgata a honra das Forças
Armadas.

Para Vasques, nem mesmo a suspen-
são do Eslado de Sítio que vigorava há 45
dias em seu país — e que ocorreu exata-
mente no dia cm que as primeiras senten-
ças foram divulgadas — poderão criar
problemas:

— A Argentina dc hoje já tem algu-
mas certezas. A mais forte delas é a de
que náo sc pode permitir que o passado
ressurja.

Leia editorial Julgamento Histórico
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Defender a virgindade

Pesquisa dc opinião sobre compor-
lamento sexual, feita entre universitários
chineses, mostrou que. para 62% dos
entrevistados, a mulher deve permanecer
virgem até o casamento. Ao mesmo tem-
po, no entanto, só 50% consideraram
imoral o adultério. Vinte e cinco por
cento dos consultados condenaram ?. prá-
lica. freqüente entre universitários oci-
dentais, de jovens viverem juntos, em
ligações pouco duradouras. A maior par-
te, 75%, qualificou de "muito rigoroso"
o comportamento sexual do povo chinês.

Reunião em Buchenwald
Autoridades judiciárias das Alemã-

nhas Ocidental e Oriental reuniram-se no
campo dc concentração de Buchenwald.
num esforço conjunto sem precedente de
reconstituiçáo do assassínio do dirigente
comunista Emdt Thaelmann. há mais dc
4(1 anos. A reconstituiçáo faz parte do
julgamento de Wolfgang Otto (74 anos),
ex-sargento e membro da guarda nazista
SS, acusado de cumplicidade no assassí-
nio de 

'Thaelmann. 
Candidato à Presiden-

cia da Alemanha antes da tomada do

Poder pelos nazistas, em 1933, Thael-
mann é reverenciado como herói nacio-
nal na Alemanha Oriental. O líder comu-
nista foi executado por um comando
nazista, na noite de 17 dc agosto de 1944;
seu cadáver foi levado para o cremalório
dc Buchenwald e queimado. A versão
oficial dos nazistas cra dc que Thaelmann
morrera durante um ataque da aviação
americana conlra o campo de conccii-
tração.

Chatos do ano
O Príncipe Charles c a Princesa

Diana. Rambo c uma psicóloga que põe
todo mundo para dormir quando fala de
sexo foram escolhidos as pessoas mais
chatas de 1985 pelo Instituto do 

'Tédio, 
de

Nova Iorque. Segundo seu executivo de
relações públicas, Alan Camba, é a única
organização do mundo que aponta os
casos de saturação na media. O primeiro
prêmio ficou com a psicóloga Ruth Wes-
theimer. que assolou o rádio c a televisão
com intermináveis palestras sobre sexo,
sempre com seu sotaque alemão, c conse-

guiu o impossível, segundo o Comitê de
premiação: fazer do sexo uma coisa cha-
ta. O ator Sylvester Stallone foi o segun-
do colocado, pelo seu talento dc repre-
sentar "assassinos lunáticos devastadores
e debilóides bêbados e violentos". O
Príncipe Charles e Diana foram os sextos
colocados ano passado, mas passaram
para o terceiro lugar em 85 graças à visita
que fizeram aos Estados Unidos.
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Ajuda à UNITA
A UNITA (União Nacional para a

Independência Total de Angola), que
luta contra o Governo angolano, deverá
receber dos Estados Unidos ajuda de
quase 311 milhões de dólares, informou o
jornal The Washington Post. O dinheiro
só será entregue, acrescentou o jornal,
caso Washington não chegue a um acordo
com o (ioverno de Angola sobre a retira-
da de tropas cubanas.

Fidel, o best-seller
O livro Fidel e a Religião — Conver-

sa com Frei Beto já vendeu 135 mil 300
exemplares cm Cuba e Fidel Castro
ameaça desbancar seu amigo Gabriel
Garcia Márquez como "o autor" mais
vendido na ilha. Apesar de os direitos
autorais estarem creditados an padre do-
minicano brasileiro Frei Beto. o texto foi
ditado por Fidel cm quatro grandes en-
trevistas. A editora cubana está impri-
mindo 15 mil exemplares diários do livro,
onde Fidel lembra sua infância, juventu-
de e opina sobre o papel do cristianismo
no passado e atualmente.

Gravidez juvenil,
um drama americano

Mais dc um milhão dc adolescentes engravidam
todo ano nos Estados Unidos, quatro de cada cinco delas
solteiras, c aproximadamente 30 mil com menos dc 15
anos. O problema, que se manifesta sobretudo nas
classes sociais mais baixas, tem preocupado Ioda uma
série dc instituições — no Estado, religiosas, institutos de
pesquisa e assistência social, na iniciativa privada e cm
associações dc base . mas foge a seu controle, apesar
de um impressionante aparato estatístico e ioda uma
movimentação cívica que cm muitos momentos esbarra
cm orientações conservadoras do Governo federal ou cm
objeções dc correntes puritanas da opinião ás campanhas
de esclarecimento e atendimento.

A revista Time desta semana traça o quadro, queconsidera alarmante, dessa enorme população dc crian-
ças que dão a luz crianças, obedecendo a estímulos (ou
falta dc) que vão da busca dc uma razão para viver, cm
comunidades onde o desemprego e a falia dc perspecti-vas sociais e humanas prevalece, a pura c simples
negligência — esta. na maioria dos casos, entre as
adolescentes situadas mais alto na escala econômica.

Um indício da preocupação oficial, c o mais cio-
quente, partiu do Governador do Wisconsin. Anthony
Earl, que no més passado fez aprovar legislação destina-
da a "limitar milhares dc tragédias pessoais que ocorrem
em nosso Estado a cada dia". Fundos para a educação
sexual cm escolas públicas, suspensão dc restrições à
venda de contraceptivos isentos da obrigatoriedade dc
receita médica, mais um milhão dc dólares para o
aconselhamento dc adolescentes grávidas c responsabili-
zação legal dos avós no sustento dos recém-nascidos:
loram as medidas aprovadas por unanimidade na Assem-
bléia local."Ni) 

ensino colegial (high scholl). nove escolas em
todo o país já seguem o exemplo dado desde 197.3 pela
principal da cidade dc St. Paul. onde uma clínica
instalada no campus fornece aconselhamento c até
contraceptivos, com autorização dos pais. O número está
para aumentar. No caso da DuSablc High School,
instalada num dos bairros mais pobres do país, cm
Chicago, a necessidade de alguma iniciativa cra patente:
um terço de suas 1 mil alunas engravidam todo ano.

O fenômeno não afeta exclusivamente, mas espe-
cialmcnte, as jovens negras. Os índices de gravidez entre
15 c 19 anos sáo quase duas vezes maiores entre as
negras, metade das quais engravidam em todo o país alé
os 20 anos dc idade. John Jacob. presidente da Liga
Nacional Urbana, uma instituição de defesa dos interes-
ses dos negros, lembra, no entanto, que a incidência na
comunidade é grande porque nela c maior a pobreza. F.
Time vem cm socorro de sua tese. citando o exemplo da
cidade majoritariamente branca de North Adams. no
Massachusetts, onde as epidemias se chamam desempre-
go e gravidez precoce.

Do lado da comunidade negra, uma das muitas
estatísticas citadas por Time — a do Alan Guttmacher
Institute, de Nova Iorque — sustenta que estas adules-
centes tém a mais elevada taxa de fertilidade dc todos os
grupos do mesmo universo no mundo inteiro, relegando
a um discreto segundo lugar as árabes israelenses. Entre
a população branca ou mais afluente, a incidência é
menor: 83 casos cm I mil (contra 163 em 1 mil). Mas não
envolve menos problemas pessoais c familiares — á parte
o fato, já rcconfortanie. de náo precisarem recorrer, na
maioria dos casos, à assistência social. E são variadas as
razões.

Em primeiro lugar, segundo um estudo da Rocke-
fcller Foundation, a ignorância. As mocinhas — relata a
demógrafa Ellcn Kisker, da Universidade Princcton, queconduziu o estudo — acham muitas vezes que não estáo
expostas à fecundação no primeiro contato sexual, se
mantiverem relações apenas ocasionalmente ou sc o
fizerem dc pé. Outro levantamento, da Universidade
John Hopkins, constatou que somente uma de cada três
adolescentes sexualmente ativas usa contraceptivos, e
isto por temer expor-se na compra ou por alimentar
noções errôneas sobre os efeitos colaterais. Embora o
número de abortos seja maior nas classes mais altas (e
30% entre adolescentes, cm todo o país), muitas jovens
hesitam até em recorrer a cie, incapazes de encarar a
situação, A declaração de Sônia l.vilc. de Chicago. IS
anos c mãe de um menino de sete meses, é exemplar:

— Lu ia fazer um aborto, mas acabei gastando o
dinheiro em roupas.
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CLASSIFICADOS

GELO EM CUBO MAQUINAS
residenciais e comerciais

melhores preços
peças de reposição em estoque
assistência técnica

15 anos de experiência
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__ visiteItália
com quem a

conhece melhor...
O Tour que mclue Arte, Bele/.a.
História e Filosofia de Vida
15 DIAS DÊ VIAGEM

_ \v
ABRE A BAIXA TEMPORADA PARA

i

aplicando a partir de
DEZEMBRO/85

mú Nova Tarifa Aérea com
NOVOS DESCONTOS

&•$:*¦*'- Sujeito a aprovação governamental

Visitando: * ROMA * ASSIS * SAN
GIMIGNANO *SIENA * VENEZA

CORTINA D'AMPEZO*MILÀO
*LUGANO*MONTECARLO

GÊNOVA * PISA * NÁPOLES
CAPRI ?SORRENTO

Saídas:
DEZEMBRO: 14, 28

Fim de Ano e Ano Novo em Roma
1986

JANEIRO: 11. 25
FEVEREIRO:8, 22
MARÇO: 8, 22

VIAJE
COM QUEM ENTENDE,
LHE DÁ MAIS OPÇÕES

DE ESCOLHA E TEM
SERVIÇOS PRÓPRIOS

SEJA EXIGENTE...
VIAJE POLVANI

v,AG£S feere©

efoilixaçoc»
COM

TERRA SANTA
O Tour que leva Você à Época dos
Faraós, das grandes Religiões e do
Berço da Cultura Grega e Romana
22 DIAS DE VIAGEM
Visitando: ? CAIRO ?LUXOR

TEL AVIV ?HAIFA
JERUSALÉM ?GALILÉIA
BELÉM ?ISTAMBUL
ATENAS ?ROMA

Saídas:
DEZEMBRO: 17

Noite de Natal e Natal em Jei usalém
1986

JANEIRO 7
FEVEREIRO.4
MARÇO.4

PAISAGENS
do€UPOPA

O Tout preferido dn público, pelo
seu itinerário, seus Serviços e
seu Preço.
36 DIAS DE VIAGEM~
Visitando: ? ITÁLIA ? AUSTRIA

SUIÇA ?ALEMANHA
HOLANDA ? BÉLGICA
INGLATERRA ?FRANÇA
PORTUGAL ? ESPANHA
GÊNOVA ?COTE D'AZUL
RIVIERA DAS FLORES
PISA ?ROMA

Saídas:
DEZEMBRO: 7, 14,21,28

1986
JANEIRO:4, 11. 18, 25
FEVEREIRO: 1, 8, 15, 22
MARÇO: 1, 8, 15, 22

Arru>e.&erc\
S\oma

O Tout com itinerário ideal para
suas lérias
24 DIAS DE VIAGEM
Visitando: ? ROMA ? FLORENÇÀ

VENEZA ?VIENA ?MUNIQUE
LUCERNA ? BRUXELAS
LONDRES ?PARIS
AVIGNON ? MONTECARLO
GÊNOVA ?PISA

Saidas.
DEZEMBRO: 21

1986
JANEIRO: 2, 16
FEVEREIRO:6,
MARÇO: 13

PRÓPRIOS
na

{ EUROPA y

VISITE NOS HOJE MESMO.
APROVEITE OS NOVOS PREÇOS

E CONDIÇÕES POLVANI

OS FOLHETOS DAS EXCURSÕES AQUI ANUNCIADAS, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS COM AS
CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO ITINERÁRIO/PROGRAMA

inscrições e informações

1* Classe em Turismo Internacional
RIO: Rua da Assembléia 77 ¦ 4." andar

Tel.: PBX 221.9449 .
. EMBRATUR 0019600411

S. PAULO. Av. São Luiz 165 ¦ 2.° and;
Tel.: 257.7944

EMBRATUR 003480O41.4
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Exército acata e Alfonsín quer esquecer
Rosental Calmon Alves

Correspondente
res — Foto da Reuters

Buenos Aires — No movimentado comércio natalino da
Calle Florida, nos cafés, repartições públicas, empresas ou
quartéis, a Argentina discutia ontem, com muito interesse e
absoluta tranqüilidade, as conseqüências da sentença judicial no
histórico processo contra os ex-ditadores militares. Manifesta-
Cõcs de protesto pela suavidade das penas iam sendo organiza-
das apressadamente, enquanto advogados de defesa e promoto-
res trabalhavam sobre eventuais apelações á Corte Suprema.
Pata o Governo Alfonsín, a sentença foi a senha de que é
preciso começar a olhar para frente c deixar no passado as
seqüelas da sangrenta repressão política dos anos 7(1.

As primeiras análises em meios políticos c diplomáticos dc
Buenos Aires indicam que a sentença da Cantara Nacional de
Apelações foi bastante equilibrada, em comparação com o que
as organizações de direitos humanos reclamavam, com o que a
Promotoria pedia e com o que poderia ser suportado pelos
setores mais duros das Forças Armadas. Os observadores
chamaram a atenção, especialmente, para certos detalhes
"suavizadores" da sentença, como a deliberada ausência da
solenidade de degradação para os condenados e o critério de
julgar com base na participação ativa de cada Força Armada na
repressão e nao de cada Junta.

Um coronel do Exército, na ativa, declarou recentemente
ao JORNAL 1)0 BRASIL que. apesar de certos setores mais
duros estarem inconformados com a realização do julgamento
dos ex-comandantes, o Exército dc um modo geral aceitava com
tranqüilidade esse processo determinado pelo Presidente Raul
Alfonsín.

Esse oficial, pertencente a um setor expressamente com-
prometido com a manutenção da democracia, reconhecia,
porén.. que as conseqüências do julgamento poderiam ser mais
complicadas, nas Formas Armadas, caso os militares tivessem
que assistir a humilhantes cerimônias dc degradação (arrancar
as insígnias e galões na frente da tropa). Essa possibilidade, no
entanto, loi totalmente alastada na sentença lida anteontem na
Câmara dc .Apelações.

O Ministro da Defesa. Roque Carranza, assegurou, on-
tem. que a sentença tio tribunal civil teve "muito 

pouca
repercussão nas Forças Armadas". Explicou que. nas fileiras
militares da Argentina, "esta surgindo uma nova mentalidade"
c destacou, a seu ver, o sentido mais importante da decisão
judicial:

Tanto para as Forças Armadas como para todo o país,
abre-se agora uma etapa construtiva no sentido cie deixar o
passado para trás. Começou a se encerrar uma etapa que era
preciso sc completar no país.

O Promotor Júlio César Strassera procurou evitar declara-
ções sobre a sentença, pois está sc dedicando a estudá-la cm
detalhes (sáo cerca de I mil 200 folhas). Mas ele comentou que
o fato dc as penas terem sido bem mais suaves do que as
solicitadas se deve ao critério utilizado pelos juizes que formam
a (amara de Apelações, ao analisar os crimes por Força
Armada e não por Junta dc Governo. Com isso. muitos dos
casos perderam qualquer relação com alguns dos acusados,
tidos pelo promotor como co-responsáveis por estarem no
Governo.

Strassera destacou que 
"mais alem das penas e dc se estar

dc acordo ou náo com elas, há algo sumamente importante na
sentença e que náo sc discute mais: a existência de um plano
criminoso de repressão ilegal". Na realidade, este c o reconheci-
mento judicial da tese que Strassera defendeu desde o inicio do
processo.

Com isso. eu acho que agora náo poderá mais haver
políticos que. como tintes, diziam que todos os desaparecidos
foram mortos cm combates — afirmou Strassera. chamando a
atençáo. cm seguida, para outro detalhe da sentença que passou
meio desapercebido:

Com a ordem de sc processar os militares envolvidos
diretamente nos casos narrados nesse julgamento, o General
Galticri, por exemplo, poderá ser novamente julgado, para
responder por sua atuação na repressão, quando cra Coman-
dante do II Excrcio. Ele foi absolvido apenas como membro da
Junta Militar, mas não por sua atuação frente ao Exercício em
Rosário.

O advogado dc defesa do Almirante Emilio Massera,
Jaime Prats Cardona, declarou que não podia 

"aceitar em
silencio" a pena dc prisão perpetua imposta a seu cliente, pois a
considera "arbitrária" e insiste nos objetivos "políticos" do
julgamento. Já o advogado do General Viola, Andres Maru-
tian, também anunciava sua disposição de recorrer à Corte
Suprema contra a pena de 17 anos de prisão imposta a seu
cliente, mas parecia desfrutar o sabor de uma pequena vitória:
— o vocábulo genocídio (usado pelo Promotor, na acusação)
levantado pelas organizações dc direitos humanos, deve desapa-
recer no que diz. respeito aos ex-comandante, pois, de acordo
com a sentença, isso náo ocorreu na Argentina.

Mães voltam à Praça
contra absolvições

Buenos Aires (do correspondente) — As Mães da Praça de
Maio e outras organizações argentinas de defesa dos direitos
humanos váo realizar manifestação de 24 horas, defronte a sede
do Governo, a Casa Rosada, paia protestar contra a absolvição
de quatro ex-integrantes das Juntas Militares que governaram o
país. Das 1% de hoje. até as 1% de amanha, os manifestantes
estarão dando voltas na Praça dc Maio.

Esta será a "quinta marcha de resistência" desse tipo
realizada no mesmo local. onde. desde 1977, todas as quintas-
feiias. desafiando a policia e os militares, soh Sol ou chuva, as
integrantes do movimento Mães da Praça de Maio fazem seu
protesto, quase sempre silencioso, contra o desaparecimento de
seus filhos.

Outra organização de defesa dos direitos humanos, o
Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), teve uma participa-
çâo importante na coleta dos dados que serviram de base para
unia comissão oficial sobre os desaparecidos e para o próprio
julgamento dos ex-comandantes. Após a sentença de anteon-
lem, o CELS afirmou que esse resultado "não satisfaz as
expectativas da sociedade democrática nem se ajusta ás necessi-
dades de Justiça". Concluiu que. por isso. a sentença produziu"uma 

justificada decepção da consciência ética argentina".

Buenos Ai
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Carentes de vítimas da repressão protestam nas ruas contra penas brandos

Massera: "Sou responsável, não culpado •>•>

Roma (do correspondente) — "Sin-

to-mc responsável por toda açáo
cumprida pelas Forças Armadas sob meu
comando, inclusive pelos erros que po-
dem ter sido cometidos." Com essa arro-
gante resposta, o Almirante Emílio Mas-
scra, um dos dois condenados á prisão
perpetua pelo tribunal dc Buenos Aires,
iniciou uma breve, provavelmente única,
entrevista que concedeu, antes de conhe-
cer a sentença anunciada há dois dias.

O Almirante falou na prisão ao jor-
niilista André Robilant. A entrevista foi
publicada no jornal La Repuhbliea. de
Roma, cm sua edição dc ontem.

— Nesses meses dc prisão, sentiu
algum arrependimento'.' — perguntou o
jornalista.

Disse que sou responsável, n;io
culpado. Alguém pode arrepender-se de
uma culpa, mas não dc uma responsabili-
dade — voltou a responder o Almirante
Massera.

Alguns acham que o senhor pio-
rou a sua situação no banco dos réus,
apresentando uma defesa de contendo
quase exclusivamente ideológico, comen-
tou o repórter.

Oue estratégia pode elaborar a
defesa quando o acusado está condenado
desde o início, quando o processo não
procura a verdade — mãe dc toda justiça
— mas procura somente satisfazer ti vin-
gança daqueles que derrotamos na gticr-
ra? Oue estratégia pode elaborar a defesa
diante desta distorção da historia que vê

os vencedores julgados pelos vencidos'.' A
não defesa não resta outra coisa senão
deixar á história os elementos necessários
para o veredito final. Náo aquele que se
escreve nas paredes com aerossol. Aque-
le que dita a posteridade quando as
paixões esfriam — disse ainda Massera.

Em sua intervenção dc defesa o
senhor disse: O inimigo sabe que as
Forças Armadas dc hoje são capazes de
derrotá-lo como o foram as Forças Arma-
das dc onlem. Era uma ameaça'.' — o
jornalista indagou.

Massera concluiu:
Náo. absolutamente. A era dos

golpes militares terminou na Argentina.
A democracia se reforçará. Não concebo
uma solução que nao seja democrática.

Embaixador não teme crise política
Brasília — O Embaixador da Argen-

tina no Brasil. Raul Vasques. acredita
que a sociedade argentina receberá nor-
malmente a condenação de cinco, dos
nove ex-comandates militares julgados
pelos abusos contra os direitos humanos
cometidos durante o período em que
ocuparam o Poder.

— Só há crise quando existe um
vazio democrático — afirma Vasques —
na Argentina de hoje náo há esse vazio,
porque o Governo tem o respaldo do
povo e o amparo da lei. Por isso, tenho
certeza de que a única conseqüência

admissível c o comprimento das decisões
da Justiça. As próprias l-orças Armadas
saem engrandecidas desse episódio.

Raul Vasques. que esteve no Palácio
do Planalto participando da solenidade
de cumprimentos do corpo diplomático
ao Presidente Sarney, garante estar segu-
ro de que o Presidente Raul Alfonsín tem
hoje "um respaldo popular que nenhum
político teve nos últimos .1(1 anos da
história argentina".

— Por isso não há a mínima dúvida
de que as sentenças, depois dc transitadas
em julgado, serão cumpridas. A decisáo
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Defender a virgindade
Pesquisa de opinião sobre compor-

tamento sexual, feita entre universitários
chineses, mostrou que, para 62% dos
entrevistados, a mulher deve permanecer
virgem até o casamento. Ao mesmo tem-
po, no entanto, só 50% consideraram
imoral o adultério. Vinte e cinco por
cento dos consultados condenaram a prá-
tica, freqüente entre universitários oci-
dentais, de jovens viverem juntos, em
ligações pouco duradouras. A maior par-
te, 75%, qualificou de "muito rigoroso"
o comportamento sexual do povo chinês.

Reunião em Buchenwald
Autoridades judiciárias das Alemã-

nhas Ocidental e Oriental reuniram-se no
campo de concentração de Buchenwald,
num esforço conjunto sem precedente de
reconstituição do assassínio do dirigente
comunista Erndt Thaelmann. há mais de
4(1 anos. A reconstituição faz parte do
julgamento de Wolfgang Otto (74 anos),
ex-sargento c membro da guarda nazista
SS, acusado de cumplicidade no assassi-
nio de Thaelmann. Candidato à Presiden-
cia da Alemanha antes da tomada do

Poder pelos nazistas, cm 1933, Thacl-
mann é reverenciado como herói nacio-
nal na Alemanha Oriental.

Chatos do ano
O Príncipe Charles e a Princesa

Diana, Rambo e uma psicóloga (pie põe
todo mundo para dormir quando fala de
sexo foram escolhidos as pessoas mais
chatas dc 1985 pelo Instituto do Tédio, de
Nova Iorque. Segundo seu executivo de
relações públicas, Alan Caruba, é a única
organização do mundo que aponta os
casos de saturação na media. O primeiro
prêmio ficou com a psicóloga Ruth Wcs-
theimer, que assolou o rádio c a televisão
com intermináveis palestras sobre sexo.
sempre com seu sotaque alemão, e conse-
guiti o impossível, segundo o Comitê de
premiação: fazer do sexo uma coisa cha-
ta.

Fidel, o best-seller
0 livro Fidel e a Religião — Conver-

sa cum Frei Beto ja vendeu 135 mil 3IHJ
exemplares em Cuba e Fidel Castro
ameaça desbancar seu amigo Gabriel
Garcia Márquez como "o autor" mais
vendido na ilha. Apesar de os direitos
autorais estarem creditados ao padre do-
minicano brasileiro Frei Beto. o lexto foi
ditado por Fidel em quatro grandes en-
Irevistas. A editora cubana está impri-
mindo 15 mil exemplares diários do livro,
onde Fidel lembra sua infância, juventu-
de e opina sobre o papel do cristianismo
no passado e atualmente.

da Justiça resgata a honra das Forças
Armadas.

Para Vasques. nem mesmo a stispen-
sáo do Estado de Sítio que vigorava ha 45
dias cm seu país — e que ocorreu exala-
mente no dia em que as primeiras senlcn-
ças foram divulgadas — poderão criar
problemas:

— A Argentina de hoje já tem algu-
mas certezas. A mais forte delas é a de
que não se pode permitir que o passado
ressurja.
Leia editorial Julgamento Histórico

Indenização
recorde pode
falir Texaco

Houston, EUA — O juiz estadual do
Lesas Solomon Casscb referendou a sen-
letiça de um júri local que obriga a
Texaco Inc.. a terceira maior empresa
petrolífera dos listados Unidos, a pagar
III bilhões 530 milhões de dólares a
Pennzoil Co., na maior indenização da
historia da justiça civil americana.

O crime da Texaco foi induzir ilegal-
mente a Getty Oil Co. a náo sc associar â
Pennzoil. Com isto, a Texaco conseguiu
comprar a Getty por III bilhões HHl
milhões de dólares, frustrando as preten-
sões da Pennzoil, No ano passado, um
júri decidiu, após 17 semanas de tomada
dc depoimentos, que a Texaco ludibriou
a Getty para podei compra-la, prejudi-
cando a Pennzoil.

Os advogados da Texaco prometem
recorrer da sentença. Mas, para apelar, a
empresa terá que depositar 12 milhões dc
dólares como fiança. Alegando que isso
levaria a Texaco á falência, os advogados
disseram que terão que recorrer â lei dc
proteção de falências, epie impede que os
bens da empresa sejam distribuídos entre
seus credores.

As ações da Texaco baixaram 25
centavos na bolsa de Nova Iorque, on-
tem. anles mesmo tia divulgação do vere-
dito.

Gravidez juvenil,
um drama americano

Mais dc um milhão de adolescentes engravidam
lodo ano nos Estados l Inidos, quatro de cada cinco delas
solteiras, e aproximadamente 3(1 mil com menos dc 15
anos. O problema, que se manifesta sobretudo nas
classes sociais mais baixas, tem preocupado toda unia
série dc instituições — no Estado, religiosas, institutos de
pesquisa c assistência social, na iniciativa ornada e cm
associações dc base —, mas foge a seu controle, apesar
dc um impressionante aparato estatístico c toda uma
movimentação cívica que cm muitos momentos esbarra
cm orientações conservadoras do Governo federal ou cm
objeções de correntes puritanas da opinião as campanhas
tlc esclarecimento e atendimento.

A revista Time desta semana traça o quadro que
considera alarmante, dessa enorme população dc crian-
ças que dão â luz crianças, obedecendo a estímulos (ou
falta dc) que váo da busca de uma razão para viver, em
comunidades onde o desemprego c a falta dc perspecti-
vas sociais e humanas prevalece, a pura c simples
negligência — esta, na maioria dos casos, enlre as
adolescentes situadas mais alto na escala econômica

Um indicio da preocupação oficial, e o mais elo-
quente, partiu do Governador do Wisconsin. Anthony
Earl. que no mês passado fez aprovar legislação destina-
da a "limitar milhares de tragédias pessoais que ocorrem
em nosso Estado a cada dia". Fundos para a educaçáo
sexual cm escolas públicas, suspensão de restrições a
venda de contraceptivos isentos da obrigatoriedade de
receita médica, mais um milhão dc dólares para o
aconselhamento de adolescentes grávidas c responsabili-
zação legal dos avós no sustento dos recém-nascidos:
foram as medidas aprovadas por unanimidade na Assem-
bléia local.

O fenômeno náo afeta exclusivamente, mas espe-
eialnicnle. as jovens negras. Os índices de gravidez entre
15 c 19 anos são quase duas vezes maiores entre as
negras, metade das quais engravidam em todo o pais até
os 20 anos de idade. John Jacob. presidente da Liga
Nacional Urbana, uma instituição dc defesa dos interes-
ses dos negros, lembra, no entanto, que a incidência na
comunidade c grande porque nela c maior a pobreza.

Santiago, — Foto da AFP
S£:f

Cerca de 2011 pessoas se concentraram em volta da
Catedral de Santiago, no 37" aniversário da
Declaração dos Direitos Humanos das Nações
Unidas. Dentro da Catedral. Fernando Volio,
enviado especial da ONU para investigar a situa-
ção dos direitos humanos no Chile conversava cam
advogados da Igreja chilena. Do lado de fora,
cinco manifestantes presos, alguns machucados e
a violência policial de sempre: cassetetes, bombas

de gás p muita pancadaria.

VEJA MAIS
OFERTAS NA
RfôMDOS

CLASSIFICADOS

GELO EM CUBO MAQUINAS
residenciais e comerciais

melhores preços
peças de reposição em estoque
assistência técnica

• 15 anos de experiência(•ül¦•(SHHà 221-2500
Pacifistas
marcham
2 mil km

Cidade do Panamá —
Promovida pelo ex-Chanceler
da Alemanha Ocidental e Pré-
mio Nobel da Paz. Willy
Brande e o Movimento Pacifis-
Ia Europeu, começou ontem na
Capital panamenha a marcha
pela paz. na América Ccntial.
que percorrerá o Panamá. Ni-
carágua, Honduras. El Salva-
dor, Guatemala e culminará no
México, num percurso total de
2 mil quilômetros. A marcha só
terminará dia 22 dc janeiro.

O início da marcha — que
tem a participação de 3IKI per-
sonalidades e que foi proibida
dc passar pela Costa Rica —
coincidiu com o começo do
debate do Conselho de Segu-
rança da ONU sobre a denún-
cia ila Nicarágua contra a esca-
lada dc agressões dos Estados
Unidos. Entre os que participa-
rao da marcha estao o ex-
aspirante a Presidência dos
ELA, reverendo Jcsse Jackson
e a atriz inglesa Julie Christie.
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visiteItalia
com quem a

conhece melhor...
O Tour que inclue Arte. Beleza.
História e Filosofia de Vida
15 DIAS DE VIAGEM
Visitando: * ROMA * ASSIS * SAN
GIMIGNANO * SIENA * VENEZA

CORTINA D'AMPEZO* MILÃO
LUGANO ?MONTECARLO
GÊNOVA* PISA * NÁPOLES
CAPRI ?SORRENTO

Saídas:
DEZEMBRO: 14, 28

Fim de Ano c Ano Novo em Roma
1986

JANEIRO: 11, 25
FEVEREIR08, 22
MARÇO: 8, 22

I—I^UU—————i—

VIAJE
COM QUEM ENTENDE,
LHE DÁ MAIS OPÇÕES

DE ESCOLHA E TEM
SERVIÇOS PRÓPRIOS

SEJA EXIGENTE...
VIAJE POLVANI

VIAGEM
AO

COM
TERRA SANTA

() Tour que leva Você à Época dos
Faraós, das grandes Religiões e do
Ben;o da Cultura Grega e Romana
22 DIAS DE VIAGEM
Visitando: ? CAIRO * LUXOR

TEL AVIV*HAIFA
JERUSALÉM ? GALILEIA
BELÉM * ISTAMBUL
ATENAS ?ROMA

Saidas:
DEZEMBRO: 17

Noite de Natal e Natal em Jciusalém
1986

JANEIRO 7
FEVEREIRO:4

¦MARÇO 4

PAISAGENS
da€UPOPA

O Tour preferido do público, pelo
seu itinerário, seus Serviços e
seu Preço.
36 d1aS~DE VLAGEM
Visitando: ?ITÁLIA ?ÁUSTRIA

SUIÇA ?ALEMANHA
HOLANDA^BÉLGICA
INGLATERRA ? FRANÇA
PORTUGAL ? ESPANHA
GÊNOVA ?COTE D'AZUL
RIVIERA DAS FLORES
PISA ?ROMA

Saidas:
DEZEMBRO:7. 14, 21. 28

1986
JANEIRO:4, 11, 18, 25
FEVEREIRO: 1, 8, 15, 22
MARÇO: 1. 8, 15, 22

3\orcia
O Tour com itinerário ideal p.ua
suas lêrias
24 DIAS DE VIAGEM
Visitando: ? ROMA ? FLORENÇA

VENEZA ?VIENA ?MUNIQUE
LUCERNA ? BRUXELAS
LONDRES^PARIS
AVIGNON ?MONTECARLO
GÊNOVA +PISA

21
Saídas.

DEZEMBRO
1986

JANEIRO: 2. 16
FEVEREIRO.6,
MARÇO: 13

PRÓPRIOS~ na"'
EUROPA ,

VtSÍTE NOS HOJE MESMO.
APROVETTt OS NOVOS PREÇOS

E CONDIÇÕES POLVANI
inscrições e informações

í OS FOLHETOS DAS EXCURSÕES AQUI ANUNCIADAS, ENCONTRAM SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, COM AS
CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO ITINFRÁRIO/PROGRAMA

\m'
. Classe em Turismo Internacional
RIO: Rua da Assembléia 77

.Tel.: PBX 221:9449 v;'¦?'•. 
. EMBRATUR 0019600411 . ,V, „. :&\"%

S. PAULO: Áv. Sào Lúix 1«5 
"a 

2? andar'•$•;
Tel.: 257.7944

EMBRATUR OO3480O41 4 ¦ ABAV SP-477 I
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Taxa dc lixo aumenta até mais de 7.000% na Zona Sul
Se a tabela cjtio o prefeito Marie-

lo Mencar enviou ontem á Câmara
for aprovada, ns imóveis comerciais
e residenciais com mais de 50(1 me-
irns quadrados pagarão cm Sô a taxa
de lixo com reajustes que chegarão a
mais de 7.000'',' cm algumas áreas da
Zona Sul. 1 in compensação, a tahe-
Ia beneficia proprietários de imóveis
com até 30 mclros quadrados, que
pagarão menos 5Cr do que gastaram
esle ano.

\ "tabela diferenciada" foi a
solução que o prefeito encontrou
para 

"corrigir distorções e tornar
mais juslo o tributo". Segundo ele. o
cálculo da nova taxa seguiu a filoso-
fia tle que 

"quem tiver mais lixo vai
pagar mais rio que aquele que produ
/ii menos lixo". So que nem a men-
sagem enviada á Câmara e nem os
técnicos da Secretaria de fazenda
explicam como o "indicado! volume
de lixo*' entrou nos cálculos tia tahe-
Ia. que se baseia apenas na metra-
gem e localização cio imóvel

indicador fantasma
Na mensagem que encaminhou â

Câmara c distribuiu á imprensa sem
maiores explicações. Marcelo Alen-
car anuncia a tabela como necessária
paia 

"corrigir distorções altamente

prejudiciais a população menos lavo-
renda Na maioria dos casos ela
representará redução tle até 60C no
valor atual tia laxa. porque foi dimi-
mudo o coeficiente para os imóveis
de ate 5(10 metros quadrados.

Semana passada, o secretário
municipal de Planejamento, Arnal-
do Moiirthè, chegou a arriscar um
número tle beneficiados com a "re-
duçáo tia taxa": mais dc SOO mil
imóveis. O prefeito náo soube acres-
centar detalhes mas. no início tia
semana, afirmou que o mecanismo
tic "correção" da laxa leria sitio
suposto "indicador de volume de
luxo".

Ontem a noite, o assessor tia
Secretaria de Fazenda, Júlio César,
explicou o calculo que deverá ser
feito a partir da nova tabela, reafir-
mando que ela "tle fato reduz o
tributo na maioria dos casos".

De acordo eom ele, um imóvel
na faixa mais barata até (30m2) pa-
gou este ano CrS 34 mil 242 de taxa
de lixo. mas seu coeficiente reduziu
de 0.60 para 0,238: "então ele vai
pagar menos". Só que, na verdade, a
UNIF que servirá de cálculo é a de
janeiro de 86, ainda náo definida. Sc
levarmos cm consideração a UNIF
deste mes (CrS 13b mil 190) este

imóvel terá redução de cerca de 5%
mas passará a pagar CrS 32 mil 413 e
não os CrS 13 mil 582 que Júlio
César informou.

Os mais prejudicados com a ta-
bela diferenciada serão os imóveis
com área superior a 500 metros qua-drados c localizados na região C
(Zona Sul e Barra). Neste caso, Júlio
César citou exemplo de supermerca-
do dc Ipanema, com 20 mil nr, que
pagou este ano CrS 3 milhões 424 mil
e agora poderá pagar mais de CrS
272 milhões (cálculo com base na
UNIFde dezembro de 85). represen-
tando aumento de 7.,SOO?;-.

A tabela está dividida em duas
partes: imóveis edificados e não edi-
ficados. No primeiro caso. os imó-
veis estáo relacionados em Ires re-
giões (C — Zona Sul: B — Zona
Norte; e A — Zona Oeste) e em
residenciais e comerciais. Existe
também subdivisão por metragem:
12 dimensões diferentes e, para cada
uma, um coeficiente que deverá ser
multiplicado pela UNIF de janeiro
de 86 para saber o valor real da taxa.
A exceção dos imóveis com mais de
500m2, que deverão ter um cálculo a
mais: área ocupada vezes o coefi-
ciente e multiplicado pela UNIF.

Foto de André Camata

—I «¦¦__¦_-_¦—_—

Reciãn Região Região ('
Faixas rie áreas Coeficientes Coeficientes Coeficientes

___ ÍT[ Ç
a) Até 30nr e fração 11,238 0.714 0,334 1,002 0,666 1,998
b) De 31 m: até 4tW e fração 0,327 0.981 0,477 1,43] 0,983 2ÍS0S
c) De 41 m2 até 50m2 e fração 0.416 1,248 0.627 1,791 i':58 3[774
d) De 51 rir até 70nr c fraçãn 0.609 1,740 0.949 2,847 ].K84 5796
cj De 71m2iaté lOOm2 e fração 0.854 2,562 1.325 4,076 2730 8ÃM
0 Dc lOlnr até 130nr e fração 1,345 4.138 2.059 .>.4>i 4J1IK1 12,000
g) De 131m2 até ¦160m2 e fração 1.822 5.692 2.774 8.322 5,660 16^980
h) Dc I61m2 até 200m2 c fração 2,427 7.281 3.742 11.226 7 4'13 22479il Dc 201nr ato 300m2 e fração 3,262 9,78d 5,136 15.-10K 9^605 28.8IS
li Dc 301nr até 4(X)nr c fraçãn 4.313 12,939 7,508 22.524 13.950 39.857
I) Dc 401m: até 500m2 6.0S5 18.255 9,585 27385 18,000 50.000
m) Acima dc SlXlnr, sobre a área total, porm2 e fração 0,012 0.037 0,019 0,055 0 036 orno

¦__.___

Como calcular seu imposto^
Para sabcLOJWilor-da tara do lixo que você pagará no-próximo ano hasta localizar seu imóvel em uma das 12 faixas

dc áreas, dentro das duas utilidades (R — residencial — ou C
— comercial) c situá-lo em uma das Ires regiões (A — Zona
Oeste: lí — Zona Norte ou C — Zona Sul e Barra da Tijuca).
Ao identificar o coeficiente do seu imóvel, multilica-se esse
coeficiente pela UNIF dc janeiro dc 86, quando nas dimensões
de alé 500m . Se o imóvel for maior que isso. o cálculo será o
coeficiente multiplicado pela UNIF c multiplicado novamente

pela arca úo imóvel. Para se ler base dc quanto vai ficar a
taxa, utilize 11 UNIFdeste mês, fixada cm CrS 136 mil 190. Poi
exemplo, se VOCC tem um imóvel de 120 nr na Zona Sul, cm
arca residencial, você pagará, segundo a lahela, 110 próximo
ano. CrS 544 mil 760, pois seu coeficiente scra 4.0 que,
multiplicado pela UNIF mais aluai — a dc dezembro —
corresponderá a esse valor, ('ouvem lembrar que o valor da
UNIF, para efeito do calculo, seta a dc janeiro de 86.

Família Guiele vai ao
por tombamento do Copaca

SPHAN
bana

O vice-presidente da Companhia
Hotéis Palace. proprietária do Copa-
cabana Palace. Luís Eduardo Ciuin-
Ic, pretente discutir com o conselho
consultivo da Secretaria do Patrimõ-
nio Histórico c Artístico Nacional
(SPHAN) o projeto que prevê a
derrubada de parte do hotel, assim
que receber a notificarão do seu
tombamento provisório, decidida se-
gunda-feira pelo órgão federal.

Administrador úo hotel. c porta-
voz da empresa, Luís Eduardo infor-
mou que a família (iuinic decidiu"aguardar os acontecimentos", mas
que está tranqüila: "lim 

qualquer
caso, teremos direito a indenização,
com base no valor do terreno. E,
alem disso, já temos uma lei (a do
destomhamento, aprovada pela Câ-
mara Municipal a 29 de novembro
passado) que nos dá o direito de
construir um novo prédio no lugar
do anexo c dos salões do antigo
cassino do Copacabana".

Classificou a solução negociada
recentemente com os governos esta-
dual e municipal como "conciliató-
ria", mas disse que a empresa pode-
ra "partir 

para a briga judicial exi-
gindo indenização", caso o SPHAN
decida afinal pelo tombamento. As
associações He moradores da Zona
Sul, que foram contrárias ao destom-
bamento, vão comemorar hoje á
noite a decisão tio conselho tia
SPHAN em reunião no Colégio Iná-
cio Azevedo Amaral, no Jardim Bo-
tánico.

Expansão

(1 Hotel Méridien tem um
terreno dc 1.750 melros quadrados e
550 apartamentos, enquanto o C opa-
cabana Palace ocupa uma área de 12
mil metros quadrados c só tem 225
apartamentos — é o argumento eco-
nômico indiscutível do empresário
Luís Eduardo Guinlc para defender
o direito da família dc construir na

parle do Copacabana Palace que
margeia a Avenida Nossa Senhora
dc Copacabana um espigão de IS
andares, para abrigar um novo hotel
e expandir os negócios da empresa.

Com um faturamento estimado
este ano cm CrS 4(1 bilhões, o Copa-
cabana Palace começaria a dar pre-
juízos sc a família Guinlc não fizesse
um melhor aproveitamento do terre-
no, "pois os custos dc manutenção
váo subir cada vez mais", disse Luís
Eduardo.

A famíia, afirmou, nem pensa
em modificar o projeto já concebido
pelo arquiteto F.dison Musa para o
novo hotel, na área correspondente
aos salões do antigo cassino (onde
hoje fica o teatro), para só derrubar
o anexo (dc construção mais recente
e sem valor para a SPHAN):

— Náo queremos nos expandir
só com o anexo, pois continuaria o
baixo índice de ocupação do terreno.
Com o novo projeto, já vamos pre-
servar 60% do Copacabana Palace: a
área ocupada pelo holel. a pérgula e
a piscina. Vamos nos expandir na
área restante e, mesmo assim, só
ocupando 299_ do terreno (a lei
permite ate 7dr. ). Uma empresa
tem que crescer para sobreviver e
nós temos esse direito — defendeu o
empresário.

Conjunto
Com o argumento tle que os

salões tio antigo cassino do Copaca-
bana Palace não passam de um"apêndice" tio hotel, a família (iuin-
Ic incluiu a área atualmente ocupada
pelo teatro nos seus planos dc expan-
sáo. Mas anteontem o conselho con-
sultivo da SPHAN entendeu que
tanto a parle do hotel que dá Irente
para a Avenida Atlântica quanto a
outra, com fachada para a Avenida
Copacabana (onde está o teatro)
compõem um conjunto arquitetôni-
co indivisível, projetado na década
dc 21).

Alem da SPI IAM. também o
conselho do patrimônio estadual,
com poder meramente consultivo,
opinou há dois anos pelo tombamen-
to de todo o conjunto arquitetônico
da década de 2(1, excluindo, portan-
tti. somente o Anexo e as teimas, de
construção mais recente. A opinião
não foi acatada pelo governador do
Rio, Leonel Brizola, que não assi-
nou o decreto tle tombamento.

O autor do parecer favorável ao
tombamento do conjunto completo
do hotel loi o conselheiro Roberto
Marinho de Azevedo, que segunda-
feira defendeu a mesma posição cm
artigo assinado na página 11 tio
JORNAL DO BRASIL. Ontem, ao
detalhar o parecer que apresentou
ao conselho estadual, Marinho de
Azevedo explicou que 

"a modifica-
çáo da parte do Copacabana onde
ficavam os salões do cassino foi me-
ramente decorativa. Deixou tle ser
sala tle jogo para ser teatro, loi
modificação interna". Renovou a
posição defendida no artigo: "L 

pre-
ciso que fique bem claro que preten-
dem serrá-lo ao meio".

Para Marinho tle Azevedo, a
decisão tia Câmara Municipal de
lombar e. agora, de destombar."porque a família Guinlc avisou quesó está disposta a manter o tomba-
mento da parte tia frente", é uma"historia do reino da ficção, nao
muda nada".

— E como se eles tivessem dito:
eu consinto em pagar tanto de Im-
posto de Renda! L daí? — indagou.

Indiferente á posição dos preser-
vacionistas, a família Guinle já está
providenciando licenças para a obra.
Luís Eduardo Guinle informou que
faltam algumas análises financeiras e
a tramitação em alguns órgãos técni-
cos da Prefeitura, mas que a demoli-
ção está prevista para o segundo
sc mestre de 1986.

Vereador aplaude decisão federal
"Um 

presente dc Nalal para a popa-lação de Copacabana c dc ioda a Cidade,
porque vai preservai uni dos hens mais
significativos do Rio.", loi como definiu
o Vereador Maurício Azedo (PDT) a
decisão da SPHAN (Secretaria do Patri-
pwnio Histórico c Artístico Nacional) dc
lombar provisoriamente e abrir processotic tombamento definitivo do hotel Copa-
cabana Palace Aulor. em 1983, dc um
projeto dc tombamento do hotel, o Ve-
reador Hélio Fernandes Filho (PMDB)
qualificou a posição da SPHAN como"soberana e justa".

O tombamente provisório por parleda SPHAN adiou o destombamento
aprovado pela Câmara Municipal por
proposta dn Prefeito Marcelo Alencar. A

proposta provocou forte polemica entre
os vereadores e sua aprovação só foi
possível pela presença dc três deles —
Gelson Ortiz Sampaio (PMDH). Hélio
Fernandes Filho (PMDB) e Fleming Fui-
tado (PDS) — que votaram contra o
projeto, mas permitiram o quorum de 17
vereadores para a votação. Para Fleming
Furtado, a SPHAN leve uma posição
coerente ao impedir qualquer lipo de
construção que venha a agredir a arquite-
tura dc lodo o conjunto do Copacabana
Palace".

Um erro
Fm 1983, o Vereador Hélio Fcrnan-

des Filho deu enlrada no pro|cto i.c
tombamento do Copacabana Palace. que
foi votado c aprovado em 1984, pela

Câmara Municipal, fl então Prefeito .la-
mil Haddad vetou o projeto e. cm segui-
da. a Câmara derrubou, por 23 votos a
um. o veio do Executivo. Em 1984 che-
gou à (amara o projeto do Prefeilo
Marcelo Alencar propondo o destomha-
mento do hotel, aprovado agora por 14
contra ires votos, em tumultuada sessão
do dia 29 dc novembro.

No opinião de Hélio Fernandes Fi-
lho. a SPHAN, como ele. achou que a
Câmara, ao aprovar o destombamento do
Copacabana Palace. "cometeu um erro e
agora ficou mal perante a opinião públi-
ca. diante de um podei maioi c lotalmen-
Ic isento como é a SPHAN. composta por
pessoas respeitadas, cm lermos urbanísti-
cos. paisagísticos c artísticos.

Dentro tio ônibus destruído só por milagre não morreram todos o.s 31 passageiros

Polícia Blocos dc concreto caem em
apresenta
traficante

A Poiícia Federal apre-
sentou onlem a chilena
Mercedes Inês Guzmán Ar-
riaga, presa domingo no
Aeroporto Internacional do
Rio com quatro quilos de
cocaína (avaliados em CrS
60(1 milhões) que deveria
levai para Copenhagcn, Di-

-namarca:
Sempre chorando, a chi-

lena disse que cra a segunda
vez que servia de mula (pes-
soa que transporta tlrogas
para terceiros), inciim-
béncia que aceitou por eslar
enfrentando dificuldades
para criar dois filhos.

CONEXÃO
BOLIVIANA

A traficante contou que
tudo começou ano passado.
quando, cm uma testa em
Santiago, conheceu uma
boliviana que identifica
apenas por Maria, que a
convenceu a levar quatro
quilos tic cocaína para Bru-
.velas. Bélgica, tarefa pela
qual recebeu 2 mil dólares.

Esta segunda viagem co-
meçou em Santa Cruz de Ia
Sierra, Bolívia, tle onde,
após encontro com a boli-
viana. Mercedes embarcou
para Manaus c. tle lá, para
São Paulo, ponto inicial tio
vôo 700 tia Varig, com esca-
las no Rio c cm Recife
antes de seguir para a Lu-
ropa.

Com a tlroga amarrada
ás pernas c à cintura, a
chilena foi presa quase que
poi acaso no Rio. ao mani-
festar nervosismo durante a
escala, pensando que iria
ser submetida a nova revis-
ta ao ter acesso ao saláo de
trânsito internacional. Suas
atitudes despertaram sus-
peita e o delegado Nilson
Oliveira, da Polícia Fede-
ral. mandou que agentes a
revistassem, encontrando a
cocaína.

Foto de
Ana Carolina Fernandes
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cima de ônibus e matam 5
Cinco pessoas morreram c outras 2N fica-

ram gravemente feridas, incluindo o motorista
e a cohradora, no acidente entre o ônibus RJ
XN-3486, da linha 882 (Sanla Cruz—Barra da
Tijuca), da empresa Expresso Pégaso, o a
carreia BA CJ-5777, carregada com dois hlo-
cos de concreto, ontem á tarde, na interseção
da Avenida das Américas e Estrada da Pedra,
cm Pedra de Guaratiba.

Segundo contou a cohradora Zenilda lei-
. xcira, 29 anos. os blocos de concreto, eom 12

metros cada um. "escorregaram 
pela carreta"

e caíram sobre o ônibus, que vinha com 31
passageiros sentados. No local do acidente —
onde há 411 dias houve uma colisão entre um
ônibus da mesma empresa e um caminhão —
morreram três homens não identificados. No
Hospital Pedro 11. em Sanla Cruz. onde chega-
ram 21 pessoas, morreram um homem e uma
mulher. Dez passageiros foram medicados no
Hospital Rocha Faria, em Campo Cirande.

K.smagados
() acidente ocorreu pouco anles das I7h.

O soldado PM Pereira, do Regimento de
Policia Monlada de Campo Cirande, e o bom-
beiro Emanuel, da Guamição de Santa Cruz.
lotam os primeiros a chegar no local da
colisão. Disseram que viram muitos pedaços
dc corpos, pês e mãos principalmente, espa-
lhados próximo ao ônibus. Os dois blocos de
concreto, muito pesados, esmagaram a lateral
esquerda do coletivo, reduzido a um monte ile
ferro.

O motorista da carreia, que lambem tinha
a placa BA BQ-2960, José Pereira dos Sanios,
fugiu correndo após o acidente, deixando as
chaves do veículo na ignição. roupas e do-
cumentos na cabine. O motorista cio ônibus.
Moisés Lourival Cavalcanti, 45 anos, foi reti-
rado das ferragens pelo próprio irmão, o
caseiro dc sitio Pedro Lourival Cavalcanti. Os
irmãos moram na Rua Coronel Jaime de
Lima. peno do loca! da colisão, e Pedro foi ver
o acidente após ouvir "o violento choque'' e
acabou sah ando o irmão, que quebrou as duas
pernas.

Dezessete pessoas foram levadas para o
llospilal Pedro II na caçamba dc um cami-
nháo. Lá, antes de serem medicados, um
homem e uma mulher morreram. Não foram
identificados porque estavam sem documen-
los. Foram medicados 11 homens, seis mulhe-
res e quatro crianças. Um homem e uma
menina foram transferidos para o Hospital
Souza Aguiar devido á gravidade dos ferimen-
los. Quase todos tinham fraturas de pernas e
braços.

No Hospital Rocha Faria foram atendidas
10 pessoas e. mais tarde. Ires foram transferi-
das para o Souza Aguiar. Todos lambem
apresentavam fraturas. A carreia e o ônibus
ficaram atravessados na pisla até a noite.
Populares disseram que os blocos dc concreto
saíram da Fabrica de Escolas da Avenida das
Américas, na Barra da Tijuca, e seguiam paraum CIEP em construção em Santa Cruz.

Foto de Ari Gomes
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ritanguy recebe medalha e cumprimenta o professor Alhagli

Mercedes contou,
chorando, que na
primeira viagem ga-
nhou __,' mil dólares

Antônio Almeida
é sepultado sem
amigos presentes

Para a família loi uma decepção. A ausèn-
cia de amigos, alguns hoje consagrados pelo
público, que o cantor c compositor Antônio
Almeida lançou no meio artístico, loi notada
durante seu enterro onlem de manhã no
cemitério Sáo João Batista. Numa cerimônia
simples, realizada apenas eom a presença de
amigos íntimos, a família e o museólogo e
carnavalesco Clóvis Bornay.além de dois
membros da União Brasileira ile Composito-
res, o autor e cantor foi sepultado na ealactim-
ha 3011. na quadra um.

Aulor de mais de 400 músicas, entre elas
sucessos atualmente ainda executados e canta-
dos. como a Marcha do Remador e Dondoca. o
compositor, 74 anos. suicidou-se anteontem
com um tiro na cabeça, em sua residência,
Copacabana, enquanto sua mulher, Dejanira
Xavier Almeida, saíra para fazer compras. As
ausências mais notadas pelos parentes durante
o enterro, foram as de João de Barros. o
Braguinha. e F.nulinha Borba, a quem Antô-
nio dc Almeida ajudou a lançar, segundo os
presentes.

Indignado pelo esquecimento de "tantos
amigos", Clóvis Bornay lembrou quando, cm
1970, Antônio Almeida o procurou em casa.
propondo que gravasse uma musica sua para o
carnaval:

— Eu a princípio me surpreendi com o
pedido, pois nunca havia cantado nem gravado
nada anlcs. mas aceitei c acabei ganhando o
carnaval daquele ano com Dondoca — afirmou
o carnavalesco.

Antônio Almeida vinha apresentando pro-
blemas cardíacos e outros, o que. de acordo
com parentes, contribuiu para que ele se
tornasse cada vez mais introspeetivo, fazendo
com que sc retirasse aos poucos da vida
artística.

Instituto Carlos
Chagas dá posse
a 10 professores

O Instituto dc Pós-Graduaçáo Médica
Carlos Chagas, em sessão solene, deu posse
onlem a 10 novos professores titulares que
receberam medalhas. Eles irão dar aulas em
suas especialidades e foram escolhidos devido
à notoriedade que adquiriram no exercício da
profissão e como professores titulares de vá-
nas universidades.

A sessão loi presidida pelo diretor do
Instituto, professor Benjamin Alhagli. que em
seu discurso lembrou que 

"a formação e
capacitação de professores continua sondo um
dos principais problemas da educação supe-
rior". üs novos professores foram saudados
pelo Dr Adayr Firas de Araújo, cm nome da
Congregação do Instituto. Pelos novos proles-
sores discursou o Dr Ivo Pitanguy.

Na cerimônia realizada na Academia Na-
cional dc Medicina, tomaram posse os médicos
Hclcio Alvarenga (Neurologia), Hélio Agui-
naga (Obstetrícia); Hildebrando Monteiro
Marinho (Hematologia), Ivo Pitanguy (Cirur-
gia plástical. Jorge Alberto Costa e Silva
(Psiquiatria), Mário Sayeg (Administração
Hospitalar). Nilson SanfAnna (Medicina Le-
gal). René Garrido Neves (Dermalogia). Sér-
gio D*Ávila Agumaga (Urologia). Walter Bar-
bosa (Ortopedia e Traumatologia) e Werther
Duque Estrada (Oftalmologia). O único au-
sente foi o professor Hélio Agumaga. que se
encontra num congresso no exterior.

A sessão solene serviu também para come-
morar o encerramento do curso de pós-
graduação deste ano. Ires alunos se destaca-
ram e foram homenageados com a entrega da
medalha de mento: Darlan Brandão Bezerra,
João Carlos Nunes da Sib a e Sílvia Regina
Leal.

Os convidados assistiram a uma apresenta-
ção do Coral do Corpo Feminino da Marinha e
a cerimônia foi encenada com um coquetel
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13 ri z oia encampa
0 governador Leonel Brizola encampou ontem Io empre-

sas dc ônibus, das quais cinco operam no município do Rio de
.laneiro c II na Região Metropolitana. Ao todo. 1 mil XI7
veículos passaram ao controle oficial que agora detém 2Wt da
trota do Estado do Rio. No caso da Região Metropolitana, a
participação do Estado na frota se elevou para 25%, chegando a
27% na capital.

A desapropriação representou um gasto dc Cr$ 205
bilhões, correspondentes ao patrimônio líquido do conjunlo de
empresas, apurados segundo seus balanços patrimoniais e
corrigidos pela variação das ORTNs. O Governo do Eslado
pretende repor esses recursos no Tesouro, com a venda ile um
lole dc 50(1 milhões dc ações da Petrobrás. através do Banerj.

Busca de equilíbrio
Ao anunciar a encampação. Brizola fez questão dc frisar

que eslava apenas defendendo a população do cartel formado
pelas empresas e ressaltou que náo pretendia destruir a partici-
paçáo da inicativa privada no sistema dc transportes de ônibus.
Segundo ele. "não sc tratou de estatizar por esiatizar, mas de
permitir um equilíbrio que atenda ás necessidades da popu-lação".

O governador afirmou também que a decisão decorreu de"11111 demorado processo dc amadurecimento das discussões
sobre a questão". Com efeito, desde a greve dos rodoviários cm
outubro, quando Brizola denunciou que os empresários haviam
estimulado a paralisação, que começaram as reuniões entre
representantes de diversas secretarias de Estado para avaliar a
viabilidade da medida.

Ni) dia das eleições para Prefeito, quando se verificou
grande escassez de condução no Rio dc Janeiro, Brizola voltou
a denunciar que os empresários estavam praticando lockout e
fez nova ameaça de encampação. A última reunião sobre o
assunto ocorreu na quinta-feira passada, com a participação do
governador, do secretário estadual dc Transportes. Brandão
Monteiro, e do procurador geral do Eslado. Eduardo Seabra
Fagundes. No dia seguinte, em entrevista, Brizola voltou a
abordar a questão c levantou a possibilidade dc vender terrenos
do Estado para reunir os recursos necessários á desapropriação.

Ontem, porém. Brizola revelou que a idéia dc utilizar as
ações tia Petrobrás surgiu da recente venda que o BNDES fez
das ações da empresa que estavam cm seu poder. Segundo ele. asecretaria estadual dc Fazenda já eslá autorizada a colocar àvenda o lote dc 500 milhões dc ações da Petrobrás dc todos os
tipos. Dc acordo com o Governador, o BNDES definiu o
mercado para as ações da Petrobrás c viabilizou a iniciativa dcencampação.

A desapropriação
O decreto declarando dc utilidade pública para fins dedesapropriação das ações e cotas de capital das 16 empresas teve

apenas dois artigos: um relacionando as empresas c outro
estabelecendo sua vigência — a partir da dala da publicação noDiário Oficial, o que ocorreu ontem mesmo.

Foram encampadas: Auto Viação Jabour Ltda, Viação
Redentor S/A. Real Aulo Ônibus S/A. Transportes América
ltda. Transportes Oriental Ltda. Turismo Magclli Lula. ViaçãoUnião Lida. Viação Caravcllc Ltda, Luxor Transportes Lida.Viação Ponlc Coberta Ltda. Viação Estrela Ltda, Viação Vera
Cruz S/A, Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda, AuloViação ABC Ltda. Cavalcanti & Cia. Lida c Empresa Nossa
Senhora Aparecida Lida.

Apesar de admitir que as empresas desapropriadas pratica-vam muitas irregularidades, inclusive o turno único, o governa-dor assegurou que o principal critério que norteou a encampa-
çâo foi o do atendimento deficiente à população, Brizolaressaltou que a medida, além dos benefícios para a população,significará lambem o fim do lurno único nessas empresas. O
governador revelou que, cm princípio, náo pretende estender aencampação a oulras empresas, mas aproveitará para fazer umremanejamento dc linhas.

Decreto surpreende o
sindicato empresarial

O decreto dc desapropriação surpreendeu o Sindicato dosProprietários dc Empresas de Passageiros do Município do Riodc Janeiro, que ainda eslava com a atenção voltada para a
porlaria. publicada no Diário Oficial dc ontem, criando umacomissão para levantar dados referentes á situação contábil,operacional, previdenciária c trabalhista das empresas dc trans-
porte coletivo do Rio.

O presidente do sindicato, Rczicri Pavanclli Filho, disse
que só tomou conhecimento da medida do governador atravésda imprensa, por volta das I6h, c a classificou dc intempestiva.
Apesar dc o governo estadual ter anunciado com freqüência a
possibilidade dc encampação dc algumas empresas de ônibus,Pavanclh ainda náo sabia, ontem, que providências o sindicatoiria tomar. A noite, ele sc reuniu com os cinco proprielários deempresas desapropriadas que operavam no Rio .

Pavanclli afirmou desconhecer os critérios que levaram ádesapropriação, acrescentando que as cinco empresas náo estãodeficitárias c seus proprietários váo lutar por seus direitos, mascom responsabilidade, seguindo a notificação oficial. Porémlamentou a inexistência de negociação. Quanto aos CrS 205bilhões depositados no Banerj para fins dc indenização das 16empresas, Pavanclli afirmou ignorar sc sáo suficientes: para issohaverá uma avaliação técnica c jurídica.Enrico Galhardi, assessor técnico do sindicato, acredita
que a quantia esteja aquém do valor real dos bens da empresa.
Acrescentou que o governo agora saberá o que é lidar eom 20%da frota c não com 4%: "Se o governo, hoje, tem prejuízo comM) ombus da CTC. imagine com 1 mil e 800, Ao custo da
passagem será acrescentado o déficit público".Pavanclli disse que não é contra a estatização dos transpor-les, pois acha que o Poder Público pode e deve trabalhar juntocom a iniciativa privada. Porém, observou, se a intenção éeslalizar, isso deveria acontecer a médio ou longo prazo.Acrescentou que o governador agiu dentro da lei, conforme oseu direito administrativo, mas que deveria ter esperado asconclusões da comissão encarregada dc verificar a existência deirregularidades nas empresas. "Sc houvesse irregularidades,
haveria desapropriação, encampação ou intervenção", fina-lizou.

Donos no interior vão
reagir coletivamente

Niterói — O presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte Rodoviário do Estado do Rio dc Janeiro, Francisco
Caetano, dono da Viação N. S. do Amparo, uma das empresas
encampadas, afirmou onlcm que os empresários váo agir
coletivamente. Admitiu que poderá ser impetrado mandado
judicial conlra o Estado, sc a indenização for menor que o
patrimônio desapropriado.

Francisco Caetano passou todo o dia acompanhando o
diretor do Detran, Walter Gaspar, que chegou pela manhã à
sede da empresa em Maricá, para realizar uma auditoria.
Mesmo sem ter 

"recebido 
a comunicação do oficial de Justiça,

Francisco Caetano já sabia da encampação da empresa, que lem
SO ônibus c patrimônio estimado em CrS 320 bilhões.

A Viação N. S. do Amparo possui 13 linhas intermunici-
pais e 11 municipais, ligando Rio. Niterói c Maricá. A empresa
tem 35(1 empregados c transporta, diariamente, cm torno dc 40
mil pessoas.

As outras duas empresas ligadas ao sindicato sediado em
Niterói (abrange municípios do interior, incluindo Baixada
Fluminense c Região dos Lagos) foram a Auto Viação ABC e
Viação Estrela, ambas dc Sáo Gonçalo. A segunda já fora
objeto de auditoria, devido a má qualidade dos serviços
prestados.

Francisco Caetano recebeu com surpresa a encampação da
sua empresa c chamando a atenção para o fato dc a Viação
Luxor. dc propriedade do presidente da Federação das Empre-
sas de Transportes no Rio, também estar na lista. Segundo ele,
muitas empresas, como a Estrela, deixaram a qualidade do
serviço cair. devido ao "jejum" tarifário" imposto pela adminis-
tração estadual.

Tenho 34 anos de atividade na Viação Nossa Senhora
do Amparo, c posso garantir que a estatização do serviço só vai
gerar mais ônus para o contribuinte, que lera dc arcar com o
déficit costumeiro nas empresas públicas, principalmente na
arca de transporte advertiu Caetano.
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A 16 empresas de ônibus do Grande Rio
As novas linhas do Governo
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Estado assume linhas básicas
Com n desapropriação dc Ifi empresas dcônibus, o governo estadual assumiu, dc lato. o

controle dos principais corredores dc transporte
do Grande Rio. No caso dc uma greve dc
motoristas dc ônibus, o Estado teria condições
para manter — ou lenta chegar a este ponto —,
com frota oficial, um nível razoável dc oferla de
transporte nas principais áreas.

O Eslado ainda vai apurar a situação real
ilas empresas, mas o governador c o secretário
ile Transportes asseguraram que a frota cucam-
pada — I mil SI7 ônibus — c "novíssima" e que.no conjunlo. a receita bruta mensal é superior a
Cr$ 8(1 bilhões, estimada pelo secretário. O
Eslado receberá, lambem,
gados.

. cerca üe 3 mil miprc-

Pura controlar
A tônica das explicações do governadorLeonel Brizola c do secretário Brandão Montei-

ro foi a de "maior controle", "eficácia" e"poder de decisão" do Estado, numa concessão
que vinha sendo operada de forma "predatória"
pela iniciativa privada. Como exemplo. Brandão
Monteiro citou a concentração dc ônibus nos
corredores para a Zona Sul do Rio, fator quecontribui, conforme alegou, para aumentar as
tarifas dc forma irreal.

Os dois reconheceram que o Estado esla
encampando, no conjunto, algumas empresas
rentáveis com a "convicção, em princípio, de
que as tarifas estão superestimadas", como disse
o governador Brizola, Ide prometeu, como umdos objetivos da decisão, uma tarifa mais justa e
um serviço de melhor qualidade, mas náo assu-min compromisso, na entrevista, de baixar logo
o preço das passagens.

Kio vai depender da situação das empresas
encampadas, que agora serão controladas minu-
ciosamente, conforme promessa das autorida-
des. Como a desapropriação, estimada peloGoverno cm CrS 2(15 bilhões, cm cima dos
balanços das empresas, atinge todos os bens. o
secretário Brandão Monteiro disse, sem quererdar maiores detalhes, que o Eslado está rece-
bendo. também, pelo menos um avião, edifícios
de apartamentos e carros Mercedes-Benz.

'Todos sáo bens relacionados nas empresas c
a desapropriação c global. Esta situação serviu
de argumento, para o governador e o secretário,
justamente para calçar sua desconfiança dc queas tarifas estão superestimadas. Afinal, tinham
de manter "todas estas mordomias" disse o
Governador, para reforçar sua convicção dc queo lucro (com "ele minúsculo") nesta atividade
deve alentar para finalidade principal, que é a
prestação dc um serviço público, a preço justo.

Cinco corredores
No Rio, foram desapropriadas cinco empre-

sas e todas podem ser consideradas de porte.
Com cias, o Estado receberá 1 mil 85 ônibus,
com idade média dc dois anos, revelou Brandão
Monteiro. Das cinco empresas, apenas uma. a
Jabour. não tem linhas que atingem o Centro,

chegando apenas a Barra c Imhaúma, mas seu
controle era quase total sobre ioda a Zona
Oeste.

Outra empresa encampada, a Redentor, e
bastante conhecida pelo controle que exerce
sobre Jacarepagua, estendendo suas linhas até o
Centro da Gávea. Outra muito conhecida é a
Real, que opera apenas do Centro à Zona Sul.
Importantes, para a Zona Norle e subúrbios,
são a Oriental, operando linhas alé o Meicr c o
Cenlro, c a América, que chega ao Centro, mas
domina a partir de Bonsucesso e alé a Pavuna.

As oulras 11 empresas sáo da Região Meiro-
politana c representam a incorporação dc mais
732 ônibus à frota oficial — idade média dc dois
anos e meio. revelou o secretário. Com elas. o
governo controlará corredores dentro da Baixa-
da Fluminense, beneficiando, ainda, segundo
prometeu o secretário, llaguai e Paracambi; o
controle oficial se estenderá ao outro lado da
baía c o governo está agora no corredor Nilc-
rói—São Gonçalo, que complementa a ligação
dc barcas Rio—Niterói.

Como estas empresas visavam apenas o
lucro, na explicação do secretário Brandão
Monteiro, montaram concorrência predatóriacm alguns corredores (aumentando o consumo
de diesel, que influi na tarifa), deixavam a
população sem transporte cm algumas faixas
horárias e praticamente obrigaram o governo a
decidir pela encampação, para disciplinar a
oferla de transporte.

Algumas comparações
O Estado está convencido, pelas palavras do

Governador, de que a população compreenderá
o alcance da medida, já que haverá controle
oficial sobre 25% da oferta de Iransportc de
ônibus na Região Metropolitana (22% das em-
presas encampadas, mais o que a CTC já tinha);
no Rio, segundo dados revelados pelo governa-dor, este controle (CTC. mais encampadas ago-
ra) será de 27% do transporte.

O compromisso do Governador, com rela-
çáo aos 5 mil empregados das lb empresas, é sua
manutenção, na mesma situaçáo em que se
encontram no momento. Progressivamente, c na
medida que o governo conhecer melhor as
empresas, poderão ser feitas alterações, mas a
expectativa do secretário é de maior oferta de
empregos. A pedido dos jornalistas, comparou
com a situação da CTC, que hoje tem 600 ônibus
c 5 mil empregados, enquanto as empresas
encampadas lem o mesmo número de emprega-
dos, para I mil 817 ônibus.

A promessa do governador é "implantar o
padrão CTC" nas linhas encampadas — cerca de
350, cm toda a Região Metropolitana —, o queseria a melhoria de qualidade dos serviços
prestados. Não foram feitas revelações sobre
alterações na oferta de transporte nos principaiscorredores encampados, mas o secretário Bran-
dão Monteiro assegurou que, na medida quesejam racionalizadas, "há despesas fixas que
podem ser rateadas" — isto é, as passagens de
ônibus no Rio tendem a aumentar menos.

Foto dt

Nada muda para os passageiros'ara os passageiros, não mudará
nada a curto prazo: os ônibus serão os
mesmos, assim como motoristas e tro-
cadores. Mas as empresas estarão sen-
do operadas pelo Estado, que só pode-
rá alterar a estrutura dc cada uma
delas, assim como mudar a.s cores dos
ônibus ou admitir empregados, quando
a desapropriação for concluída judi-
cialmente.

O primeiro passo legal c extrema-
mcnlc rápido: o Estado declarou as lb
empresas dc utilidade pública, estimou
um valor para seu patrimônio —
Cr$ 205 bilhões -—, fez um depósito
indiciai da quantia c, autorizado por
um juiz, sc imitiu na posse. Aos pro-
prictários só resta, agora, discutir o
valor da desapropriação na Justiça,
pedindo ale novas perícias — c aí, sim,
o processo poderá sc alongar.

As 16 empresas estavam sob con-
trole fiscal do Estado desde as 7h dc

ontem, quando a Secretaria dc 'Trans-

portes simulou (explicação dc Brandão
Monteiro) uma auditoria cm cada uma
delas, exercendo poder ile fiscalizaçáo
do Eslado. previsto cm lei. Desde
cedo, cada uma delas tinha um admi
nistrador, dois auditores, alem de um
tesoureiro e um almoxarifc.

Com a imissão de posse dada pelaJustiça, à tarde, o Estado assumiu o
controle de fato. Brandão Monteiro
informou (ambém que, logo após a
decisão judicial, foram bloqueadas -
mediante cireular-telex — as contas
bancárias de Iodas as empresas encam-
padas. Só quando sc esgotar o proces-so de desapropriação (a imissão seria a
medida liminar) é que o Estado decidi-
rá o que lazer com as empresas, talvez
a fusão ocorra, os ônibus e empregados
serão os mesmos, já conhecidos dos
passageiros.

Foto de Evandro Teixeira
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João Carvalho, da Redentor, reclamou da "ação 
policialescci

Soldados da PM fazem ocupação

Vavanelli foi surpreendido pelo decreto e lamentou medida

Como sc fosse uma ocupação militar, oito
soldados da Polícia Militar passaram a tarde de
oniem na sede-garagem da Viação Redentor
S.A., em Jacarepagua. sob a alegação dc quedavam cobertura, rotineira, aos fiscais da
Secretaria de Transportes que faziam uma
auditoria contábil na empresa. Os fiscais exigi-
ram a vistoria, com exames das malas dos
carros dos que saíam de lá. inclusive diretores.

Um dos diretores. Joáo de Souza Carva-
lho, eslava indignado com a "arbitrariedade",
afirmando que o Estado poderia usar métodos
menos ofensivos e constrangedores. No Ter-
minai da Barra, poucos quilômetros da gara-
gem, passageiros da Redentor estranharam
irritados, a ausência dos ônibus da empresa,
que, normalmente, chegam e saem a todo
momento.

A empresa
A Viação Redentor S.A. é considerada a

maior empresa particular de ônibus urbanos
do Rio. Em 35 anos de existência chegou a
uma frota de 313 ônibus convencionais e 25 do
tipo "frescão", 

que rodam em 27 linhas.
Emprega I mil 700 pessoas e. segundo seus
diretores, pode transportar 2IMI mil pessoas
por dia. Tem quase o monopólio de Jacarepa-
guá e parte da Barra da Tijuca percorrendo
quase 3 milhões de quilômetros por mès.
gastando em media 1 milhão de litros de óleo
diesel.

Nos quase 211 mil melros quadrados, on-
tem a larde havia muitos ônibus estacionados,
mas nenhum em manobra. Os poucos empre-
gados conversavam em voz baixa pelos cantos,
na cantina, nos alojamentos. Havia um clima
de triste/a entre eles.

Oucm parecia interpretar o sentimento era
Maria, ex-cobradora. afastada por problemas
emocionais e que vai a garagem diariamente
ver sua escala. Ela vive ile ajuda dos ex-
colegas e é considerada a mascote da Reden-
tor. Escondendo o choro entre os braços,
expressou o que devia ser o sentimento geral"Váo lu.ii a empresa do patrão I ti vou
petdei o emprego e nunca mais |*kso iolt.it
aqui".

Um dos proprietários da empresa, Joáo
Carvalho, náo pensava assim, mas se mostrava
indignado com a maneira pela qual o governoagiu. No seu entender, deveria ter havido um
entendimento elevado com os empresários:"Não deveríamos ser Iralados dessa maneira.
Afinal, sáo homens que construíram essa em-
presa com o resultado de trabalho árduo".

O diretor da Redentor lamentava ainda
que a medida do Governo tivesse chegado
justo na hora cm que acabavam dc renovar
quase metade da frota: "Se vão encampar, queassumam também o passivo desses 125 ônibus
novos rccém-compfados".

Os passageiros
Se no final do dia a Redentor estava

parada e deserta, no início da tarde ela teste-
munhoti muito movimento, com a chegada de
fiscais da Secretaria dc Transportes para fazer
uma auditoria contábil. Com eles. um grupoile PMs, "como acompanhantes de rotina".
Mas dois supervisores dc segurança do Metrô,
que não quiseram se identificar, tinham missão
diferente da auditoria: postados no portão da
garagem, anotavam placas e revistavam todos
carros particulares que deixavam a empresa.
Até mesmo o diretor. Joáo Carvalho, leve seu
Monza revistado.

Para o.s passageiros da Viação Redentor,
náo foi um bom dia também. No terminal da
Barra, uma imensa fila esperava durante mais
dc uma hora um ônibus da empresa paraCascadura. "A 

gente bem que sentiu alguma
coisa diferente: a essa hora (18h30min), os
ônibus da Redentor param aqui um alrás do
outro. Náo tem nenhum agora", dizia o mes-
tre-de-obras Waldir José Araújo, que trabalha
na Barra e mora cm Senador Camará (cie vai
até Cascadura pegar o trem).

Ele (e muitos outros) abandonou a fila da
Redentor e. sentado no meio-fio. esperou os
ônibus da CTC que váo para a garagem em
Cascadura.

Leia editorial Responsabilidade em Dobro
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Obituário
Rio de Janeiro

José de Carvalho Heitor. 66,
dr derrame cerebral, no Hospi-
lal Universitário Antônio Pe-
dro. Natural do Pará, ilustra-
dor, se notabilizou pelos dese-
nhos de bico dc pena onde
retratava jogadores de futebol
para os jornais liltima Hora.
Jornal dos Sports, e O Flumi-
nense. lira casado com Lourdes
Heitor c linha dois filhos. Mo-
rava cm Olaria.

Elisa rio Amarante, 7'). dc
infecção sistêmica, no Hospiial
do INAMPS. Carioca, solteira.
Morava na Tiiuca.

KrAila Frazão Perdigão. 71.
dc câncer, em casa. Botalogo.
Amazonense, funcionária pú-
blica. Solteira

Maria Tadros Oberbofcr,
68, dc acidente vascular ence-
fálico, na Casa de Saúde São
Sebastião, Carioca, casada.

Miguel Julião. 83, de insufi-
ciência respiratória, no Hospi-
tal do INAMPS. Carioca, casa-
do com Maria Bertulina Julião.
linha quatro filhos, morava na
Urca.

Giuseppina Mastrângelo
Mendes, 82, dc acidente vascu-
lar encefálico, em casa no .lar-
dim Bolánico. Carioca, viúva
de Thomaz Mendes. Tinha dois
filhos.

Carlota Carlos da Silva, 80,
de câncer, na (asa dc Saúde
Santa Rita. Carioca, solteira.
Morava no Catumbi.

Alaydes Cândida da Cru/..
81. câncer, no Hospital Miguel
Couto. Mineira, viúva dc Ar-
mando Eugênio do Nascimen-
to. Morava na Cidade dc Deus.

Maria Josefa da Silva Sa-
muel, 66, dc cardiopatia, no
Hospiial do Andaraí. Carioca,
casada com Sebastião Samuel.
Tinha quatro lilhos. morava na
Tijuca.

Joventina dc Oliveira Paehe-
co. fô. tle insuficiência renal,
no Hospiial dos Servidores do

Estado. Potiguar, viúva. Mora-
va no Centro.

Fernando José ria Costa. 63,
de acidente vascular enceláli-
co, na Casa de Saúde Repúbli-
ca Croácica. Português, alfaia-
te. Casado, morava em Sepe-
tiba.

Edite Pedrosa de Carvalho.
77. dc diabete, na Casa de
Saúde Santa Rita. Alagoana,
viúva dc Manoel Moreira de
Carvalho. Tinha um filho, mo-
rava no Flamengo.

Hélio de Souza Silva. 50, de
insuficiência cardíaca, no Hos-
pilai Evangélico. Carioca, mo-
lorisla, solteiro, tinha nove fi-
lhos, morava cm Higienópolis.

Paulo Cavalcante Botelho,
79, dc mal dc Parkinson. no
Sanatório Santa Teresa. Pa-
racnsc. casado com Thcodora
Oliveira Botelho.

Joanna Peixoto Drago. 65,
dc insuficiência renal, na Casa
dc Saúde Sáo Josc. Carioca,
casada com Pielro Drago. Mo-
rava cm Copacabana.

Guerino Francisco Setta. 86.
de septicemia, na Casa de Smi-
de Sáo José. Carioca, viúvo de
Clara Dratebcsky Setta, Mora-
va no Catumbi.

lanya de Almeida Nobre. 77,
de choque ncurogênico, na Be-
neficência Portuguesa. Cario-
ca. viúva.

Lucilia dos Santos Coelho.
74, de infarto, em casa na Tiju-
ca. Carioca, viúva dc Dcjardo
da Cunha Coelho. 'Tinha 

uma
fil ha.

Pedro Alves Pinto. 83, de
insuficiência cardíaca. Paraíba-
no, viúvo dc Maria Josephina.
Tinha quatro filhos, morava
em Bonsucesso.

Evandro Dcimas, 58. de aci-
dente vascular encefálico. Ca-
rioca. funcionário público. Ca-
sacio com Jurema Gonzalez
Dcimas, tinha uma filha.

4 4 TVT 11 'INero e
devolvido
ao Pinei

Pela terceira vez, André
Luiz Vilela. 25 anos. c que diz
ser o imperador romano Nero,
ameaçou se jogai do alto da
Catedral Metropolitana, na Av
Chile, vestido com uma loga
branca e usando uma coroa de

plantas (seriam louros). Bom-
heiros do Quartel Central agi-
ram com rapidez e consegui-
ram descê-lo. O rapaz acabou,
de novo. no Pinei.

Uma equipe dc 12 bombei-
to1., chefiados pelo capitão
Vasconcelos, usaram cordas
para escalai a catedral. Nero
ale a|iulou o último a subir,
mas depois cinco soldados tive-
iam muilo irabalho para colo-
ca-lo no camburão dc uma pa-
tamo. Com algemas nas mãos c

pés. Nero foi levado â 5a DP.
onde a PM obteve uma guia
para internação.

ESPETÁCULO

Lima pequena multidão pa-
recia se divertir muilo com o
rapa/, com algumas pessoas
rindo a náo mais poder. Uma
outra ate comentou, diante das
ameaças de que iria pular: 

"Se

elc quer se jogar, porque náo
se joga logo'.'". André Luiz.
que disse estar preso só porque
é negro, garantiu que volta â
catedral depois do Nalal.

Enquanto a PM esperava a
guia da 5J DP, Nero — como é
conhecido — contou que tenta
se jogar do alio da Catedral
desde que foi ofendido por um
policial. Ontem ele subiu |x>r
um elevador de carga, utilizado
para a limpeza do vitral, e
atraiu a atenção de populares.
Os bombeiros chegaram as
9h2()min e o capitão o conven-
ceu a descer, depois "de um
dialogo simples, para ele se
acalmai."

Delegado vai ouvir
banqueiros de bicho
sobre o caso Mariel

Os seis maiores banqueiros de bicho do Rio ¦— Castor de
Andrade, Raul Capitão. Tureão. Anísio, Tio Patinhas c Haroldo
ria Saenz Pena — eslão intimados a comparecer nesta sexta-feira,
ao meio-dia. á Delegacia dc Homicídios, para depor no inquérito
que apura o assassinato do ex-policial Mariel Mariscou e agora
investigado pelo delegado Wanderlei José da Silveira, o quinto a
tentar esclarecer o crime.

O inquérito n" 19/83 já lem cinco volumes. 970 páginas com
dezenas dc depoimentos, relatórios e laudos c aponta um
indiciado: o detetive Francisco dc Queirós Ribeiro, o Chiquinho,
que sumiu misteriosamente c a polícia o dá como morto. Para o
delegado Wanderlei José da Silveira. "Chiquinho foi quem
planejou a cilada contra Mariel e armou tlois pistoleiros, forne-
cendo as armas".

Além rios seis maiores contraventores do Rio, foram intima-
rios. para outro dia. o Capitão Guimarães, de Niterói, c Válter
Spinelli. o Marechal, de Sáo Paulo, que será ouvido por caria-
precatória. O delegado Silveira — que assumiu a Delegacia dc
Homicídios há poucos meses — justificou a convocação dos
banqueiros de bicho depois de encontrar nos autos do inquérito o
depoimento de um detetive que esteve momentos anles do crime
com Mariel c o ouviu dizer:

— Tenho dc ir embora porque vou a uma reunião com a
cúpula da contravenção na Cap-Rio.

Depois dc deixar o amigo e ir para a Cap-Rio. de proprieda-
dc dc Raul Capitão, na rua Mairink Veiga, perto da Praça Mauá,
Mariel cra morto a tiros dc armas automáticas. "Se Mariel diz que
vai a um encontro com bicheiros c depois morre assassinado, náo
entendo por que, ate hoje, nenhum dos delegados que investigou
o crime chamou os banqueiros para dizer o que Mariel iria fazer
na reunião".

O primeiro delegado a investigar o crime foi Armando dos
Sanlos Pereira, hoje aposentado. Depois o inquérito passou pelosdelegados Peler Gerslen. Paulo Coelho e Maurílio Moreira. No
dia 24 de janeiro, vence mais um dos prazos dado pela Justiça
para que o inquérito seja concluído. "Ale lá. espero que tudo
fique resolvido c o caso encerrado", disse Silveira. As investiga-
ções reativadas pela Delegacia de Homicídios sáo acompanhadas
pela promotora Fernanda Jorgesen de Luna Dias. especialmente
designada pela Procuradoria-Geral dc Justiça.

Depois dc ler o inquérito, o delegado náo tem mais dúvidas
dc que foram dois os executores dc Mariel: o ex-soldado da PM
Antônio Carlos Calazans, que morreu em Niterói fazendo roleta
russa (uma brincadeira com um revólver, onde a pessoa coloca
apenas uma bala no tambor, gira c depois aciona o gatilho, com o
cano virado contra a cabeça). O segundo foi Vicente Belleti,
gerente dc um ponto dc bicho dc Sáo Conrado e inimigo de
Mariel. Hsie, vitima de um assalto cm Sáo Conrado, praticado
pelo ladrão Joel Bombeiro, que foi preso e confessou o crime.

M_aes com

ALCEU AMOROSO LIMA
92 ANOS

O CENTRO ALCEU AMOROSO LIMA PARA A LIBERDADE convida
os amigos, discípulos e admiradores de seu patrono, para a missa
comemorativa do seu 92n aniversário, a ser celebrada por Dom
Luciano Mendes de Almeida, no próximo dia 12 de dezembro de
1985, às 11.30 horas, na Antiga Catedral Metropolitana, à Praça XV
de Novembro.

JERONYMO DA MOTTA SILVA

f Esposa, Filha, Genro e Netos comunicam
seu falecimento e convidam para seu
sepultamento hoje, às 09:00 horas, no
Cemitério da Ordem do Carmo, Caju.

penas curtas
têm anistia

Brasília — O presidente José
Sarncv sancionou projeto de lei
do Legislativo que concede
anistia as mães de família con-
denadas a penas de prisão não
superior a cinco anos e que
tenham cumprido, no mínimo,
um terço da pena. se primárias,
ou metade, so reincidentes.

Sáo condições para o benclí-
cio: bom comportamento pri-
sional: serem mães dc filhos de
menos de II) anos e isentas dc
pcrictilosidadc. A anistia náo
beneficia as mulheres condena-
das por crime relativo a entor-
pccenles ou substância que
cause dependência física ou
psíquica.

Quadrilha
rouba banco
em Botafogo

Cinco homens armados as-
saltaram, ontem á tarde, em
apenas quatro minutos, o posio
avançado do Banco Econômico
no terceiro andar do prédio 170
da Rua da Passagem, cm Bola-
fogo, onde funciona a Finin-
vcsi. Os assaltantes usaram
dois carros — um Voyage bran-
co, MU 3161, e um Fiat preto
cuja placa náo foi anotada — e
fugiram com CrS 211 milhões.

Eles entraram pela garagem
c renderam os guardas de segu-
rança Nirvan Costa de Assis e
Carlos Alberto de Oliveira Lei-
te, tomando suas armas. A cai-
xa (lina Gonçalves Piola, que
subia para o terceiro andar, foi
levada pelos ladrões até o ban-
co, onde obrigaram outros três
caixas — Carlos Augusto, Bri-
gído Ferreira e Paulo Roherlo
— a entregarem o dinheiro.

Na descida, levaram como
refém o contínuo Samuel Levi
de Souza, libertado na gara-
gem. Os motoristas da quadri-
lha ficaram aguardando os
cúmplices nos carros e Ingiram
cm disparada.

Avisos Religiosos e Fúnebres
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CÉLIA RIBEIRO DA SILVA MENDES
(30° DIA)

t 

Coronel Antônio João, Zélia e Célia, Terezinha, Fernando e
Rêmulo, Maria Cristina, Rêmulo Filho e Letícia, Maria,
Antonieta, Lucila, Carmem, Berta e esposos, consternados

com o falecimento de sua querida mãe, sogra, avó, irmã, cunhada
e tia CÉLIA, convidam para a missa de 30° dia, em sufrágio de sua
boníssima alma, que será realizada dia 12 de dezembro, quinta-
feira, às 10h30min, na Igreja de São José, à Avenida Presidente
Antônio Carlos, Centro.

FRANCISCO MÁRCIO SANDRIN
(MISSA DE 7° DIA)

t 

Helena Lúcia, Pedro, Paula e Gustavo, esposa e filhos,
Vera e Hélio, pais, Marcelo, Fernando, Regina e Márcia,
irmãos e cunhadas, Martha, sogra, convidam para a Missa

de 7o Dia que farão celebrar em intenção de seu querido
SANDRIN, hoje, às 18 horas, na Igreja da Divina Providência, à
rua Lopes Quintas, 274 — Jardim Botânico.

DR.LUCiO MENDES FROTA
MISSA DE 7° DIA

tSua 

esposa Geralda, seus filhos Lúcio,
Antônio Alcebiades, Carmen Teresinha,
Jacqueline, netos, noras e genros agrade-
cem a manifestação de pesar recebida por

ocasião de seu falecimento e convidam para a
Missa de 7o Dia, a ser realizada amanhã, dia
12/12/85, às 10:00 horas, na Capela do Hospital
Central da Aeronáutica, à Rua Barão de Itapagi-
pe, 167 — Rio Comprido.

Rpcohemos seu anuncio na tv Brasil
50C Oe 2' a 8' ale 24 00 ti. aos
sábados ale 19 00 li e domingo ate as
23 00 li lel 21.4 4422 Rs 3.0 e 356

JOSÉ PEDRO FERNANDES ABOUDIB
(MISSA DE 7° DIA)

tSua 

esposa, filhos, genros, nora, netos e bisnetos, agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu FALECIMENTO
e convidam para a MISSA DE 7« DIA a ser celebrada às 18:30 HORAS
do DIA 12 DE DEZEMBRO (5'1 FEIRA) NA IGREJA SANTA MÔNICA, à

Rua José Linhares, 96. Leblon — RJ.

DILERMANDO CUNHA DA ROCHA
(CORONEL AVIADOR)

MISSA DE 7o DIA

tHavany, 

Ronaldo, Dóris e netos agra-
decem as manifestações de pesar
recebidas e convidam parentes e ami-
gos para a Missa de 7o Dia a realizar-

se, quinta-feira, dia 12, às 18h00min, na
Igreja dos Santos Anjos, Av. Afrànio de
Melo Franco n° 300 — Leblon.

MÁRCIO JARDIM DA MOTTA

AMÉRICO ANTÔNIO
RODRIGUES

(MISSA 7o DIA)

tSUA 

FAMÍLIA agradece as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião
do seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia que será realizada,

amanhã, dia 12, às 18:30 horas, na Igreja
de São José (Lagoa).

AMÉRICO ANTÔNIO
RODRIGUES

(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Sociedade Hípica Brasileira convida os
seus consócios, parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia do seu saudoso ex
Conselheiro e Diretor que será realizada

no dia 12 do corrente 511 feita às 18 30 horas,na Igreja São José da lagoa

CAPITAO-MEDICO PEDIATRA DO HPM
(Missa de 7o Dia)

t 

REGINA MARIA E SOUZA DA MOTTA, MÁRCIA ROSALY E LEONARDO LUIZ
MARINA SANTOS JARDIM DA MOITA, MARIA ROSALY PEREIRA E SOUZA'
ADELIA DE IviORAES JARDIM DA MOITA, LUIZ ALBERTO JARDIM DA MOTTA'

SRA. E FILHOS, JOSÉ EDUARDO JARDIM DA MOTTA, SRA. E FILHOS JOSÉ
ROBERTO PEREIRA E SOUZA, FERNANDO LICÍNIO PEREIRA E SOUZA SRA E
FILHOS, ALFREDINA DE PAIVA E SOUZA, JUDITH BRITO DE PAIVA E SOUZA MARIA
JOSEPHINA DOS REIS PEREIRA, LUCIANO BENJAMIN DE VIVEIROS E SRA MÁRCIO
BENJAMIN DE VIVEIROS, MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO PEREIRA JOSÉ
EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA SRA. E FILHA, MÁRIO ANTÔNIO DE CARVALHO
PEREIRA E SRA., CARLOS JOSÉ DA COSTA PEREIRA SRA. E FILHO, MYRIAM ROSALY
DA COSTA PEREIRA, AMELINA DA COSTA PEREIRA, AFONSO HENRIQUES DE BRITO
SRA. E FILHOS, AGOSTINHO PERROTA, ALENCAR POLÍMENI BENETTI SRA É
FILHOS, AMAURY PEREIRA DE AZEVEDO, SRA. E FILHOS, AMILTON DÁ COSTA
XAVIER, SRA. E FILHOS, ARIDIO CABRAL DE OLIVEIRA, SRA. E FILHOS, CARLOS DA
SILVA MOREIRA, SRA. E FILHOS, CLÁUDIO DE ANDRADE TEIXEIRA, SRA E FILHOS
DEA ALBA DE CASTRO PAIXÃO, DÉCIO E ADÉLIA MEIRELLES GÓES, FERNANDO DE
ALMEIDA WERNECK SRA. E FILHOS, FERNANDO HORTÊNCIO RAMOS E SRA
FERNANDO SÉRGIO DE MELLO PORTINHO, SRA. E FILHOS, FERNANDO LADEIRA DE
ALMEIDA, SRA. E FILHOS, FRANCISCO BRÜGGER CABRAL, SRA. E FILHOS FRANCIS-
CO FERREIRA CARNEIRO. SRA. E FILHOS, FÚLVIO MANDARINO SRA E FILHOS
HEINZ GILLER, EUNICE E FILHOS, HÉLIO BATISTA ALVES E SRA., JORGE DE FARIAS'
SRA. E FILHOS, JORGE DA MOTTA FONSECA FILHO E SER., JOSÉ CARLOS LEBEIS
SOARES, SRA. E FILHOS, JOSÉ CARLOS NASCIMENTO GUIMARÃES, SRA E FILHOS
JOSÉ EDUARDO FONTES MONTAUBAN, SRA. E FILHOS, JOSÉ PINTO DANTAS DE
CARVALHO E FILHOS, LEDA GOMES DE OLIVEIRA, LEONARDO E FRANCISCA LÚCIA
COSTA AZEVEDO E FILHOS, LÍCIO E ROSINETE DE ALMEIDA CASTRO E FILHOS
LUCIA COUTINHO MARQUES E FILHA, MÁRCIO CUNHA, SRA. E FILHOS MARIA
ESTELA BELMINO DE ALMEIDA E FILHOS, MARIA DE LOURDES LUZ DE OLIVEIRA
MILTON SEBASTIÃO RODRIGUES, SRA. E FILHOS, OSWALDO CARRAZEDO RODRI-
GUES, SRA. E FILHA, OSWALDO DE ABREU MELLO, PAULINA LUZ DE OLIVEIRA E
FILHA, PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA, SRA. E FILHA, PAULO CÉSAR DA ROCHA
BATISTA, SRA. E FILHOS, ROMUALDO RUIZ SRA. E FILHOS, WALTON E ELIANA
FERREIRA LEITE JÚNIOR E FILHOS.
Esposa, filhos, mãe, avó, irmãos, sobrinhos, tios, primos e amigos, agradecem
sensibilizados as manifestações de profundo pesar e solidaiiedade humana, recebidos
por ocasião de seu precoce passamento, e convidam demais parentes, amigos e colegas
para a Missa de 7o Dia em intenção de sua boníssima alma, a se realizar HOJE às 11 30
hs na IGREJA DE NOSSA SENHORA DO MONTE CARMO na Rua Primeiro de Março
s/n° v

Tempo
Salelite- GÓES— INPE — Cachoeira Paulista — (10 12 85) 18 horas I*
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A frente fim que ontem eslava na Bacia do Praia,

deslocou-se para o litoral do Rio Grande do Sul. Associa-
do a este sistema frontal existe um centro dc baixa pressão
que se estende pelo Sul do país.

Esle quadro sinótico deverá causar nesta rcgiáo
nebulosidade c pancadas de chuva.

No Sudeste o calor e as chuvas passageiras poderão
ocorrer a partir da larde influenciadas pelo domínio da
massa dc ar tropical na rcgiáo.

O restante do país segue com tempo variando de
claro a nublado c chuvas isoladas.

No Rio e cm Niterói

Hotn ;i piircinlmcntc nublado passando ;i
nublado .< p.irtir da tarde com pancadas
di' chuvas esparsas r possíveis iro voadas
isoladas. Temperatura estítvcl Venlov
Quadrante Norte rondando para Orsu*
fracos a moderados, rajadas ocasionais
M;U : AK. em Bangu; min : __?(),'> em
l.irai.pupu.í.
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AMAURY JOSÉ LEAL ABREU
1 ANO DE SAUDADES

4- A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊN-
f CIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO BNDE—FAPES, comuni-
ca e convida seus participantes e
amigos para a Missa em memória
do seu sempre lembrado ex-
Superintendente Geral, AMAU-
RY, amanhã, quinta-feira, dia 12
de dezembro, às 9:30 horas, na
Igreja de N.S. do Rosário e São
Benedito dos Homens Pretos, à-
R. Úruguaiana, 77. a

MARIA DE LOURDES"
DÉCOURT BORGES "

t 

AUGUSTO GADELHA BORGES, GILDA,
ELIANA, NETOS, BISNETO e Demais Fa-
miliares lamentam comunicar o faleci-
mento de sua esposa, mãe, avó e bisavó e

convidam para a Missa de 7" Dia, a realizar-se
na Igreja do Carmo (R. 1o de Março), dia 12
(quinta-feira), às 10:30h.

AAOSHE PECH
* Esposa e Filhos comunicam

\f\j seu falecimento. O sepulta-
X X mento será hoje às 10:00 h, no

\Jr Cemitério Israelita de Vila Ro-
sali (Novo). O féretro sairá da

Rua Barão de Iguatemi, 306 — Praça da
Bandeira.

-.tsmm»a^as^sim
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Religiosos
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JORNAL DO BRASIL Negócios & Finanças
quarta-feira, 11/12/85 n p caderno n

TRU não aumenta mas muda de nome iá no próximo ano
,Em,substituição à TRU (Taxa Rodo- __ XFm substituição à TRU (Taxa Rod<

viária Única), extinta pela União no dia
23 dc outubro deste ano. quando o ( on-
grosso aprovou a reforma tributária de
emergência, os estados começam a co-
biar em 1986 o IPVA - Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores.
No'Estado do Rio de Janeiro, além de
incidir sobre veículos rodoviários, o novo
imposto deverá abranger as aeronaves c
embarcações licenciadas pelo DAC-
Departamento de Aviação Civil e nela
Capitania de Portos, respectivamente.

As alíquotas do IPVA, segundo in-
formou ontem o técnico da coordenado-
ria de Arrecadação da Secretaria de Fa-
zenda. Walmir Vergueiro, seráo bem
menores do que as da TRU. No caso dos
veículos de passeios poi exemplo, cairão
dc lr, para 3%. Em compensação, a
base dc cálculo deverá aumentar, para
correspondei realmente ao preço de ven-
da. no mercado, do veículo quando usa-
do. e ao preço de tabela, ser lor novo.

Para o contribuinte. Vergueiro acre-
dita que o encargo continuará sendo o
mesmo, ou seja. o imposlo não deverá
subir nem cair. A queda da alíquota será
neutralizada pela elevação da base de
cálculo.

Mais Cr$ 4 trilhões
, Em totlo o país. segundo técnicos do

Ministério do Planejamento, a arrecada-
çáo prevista para o IPVA é dc CrS 4
trilhões. Nn Rio de Janeiro, deverá re-
presentar cerca dc CrS 541! bilhões, quan-
tiaeqiiivalente ao que o estado arrecada-
ria com a TRU em 1986. hsse tolal.
preliminar, devera aumentai quando a
Secretaria Estadual da Fazenda conseguir
cadastrar as aeronaves (alé os ultraleves
serão enquadrados) e as embarcações
(profissionais e esportivas), serviço que
começará a ser feito esta semana, através
dc reuniões de técnicos da receita esta-
dtial com o DAC c a Capitania.

A lei que cria o IPVA no esl,nlo do
Rio de Janeiro ja loi encaminhada a
Assembléia Legislativa, com mensagem
di) govcrnadoi leone: Brizola pedindo
convocação extraordinária para a vota-
ção. Do contrário, nao haverá tempo
suficiente para regulamentação dc seus
15. artigos. Conforme a Secretaria Esta-
dqal de Fazenda, o estado deverá come-
cai a cobrar o imposto em março de 1986.
A extensão da cobrança a aeronaves e
embarcações loi resultado da interpreta-
çào que os técnicos estaduais deram ao
decreto federal que extinguiu a TRU e
criou o IPVA.

() projeto fixa alíquotas (percentual a
ser aplicado ao valoi '.eu,d do veiculo

Produção de
papel cresce
8% este ano

São Paulo — No seu quarlo ano de
desempenho positivo, o setor de papel e
celulose fechará 1985 com um crescimen-
lo de .'r; na produção de celulose c entre
6% e 8'V na produção de papel. As
exportações vão se situar entre 500 mi-
Ihócs e 5511 milhões dc doiai es. antecipou
ontem o presidente da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Papel e Celulose,
Horacio Çherkassky.

(ismar Zogbi, presidente da Associa-
Cão Paulista dc Papel e Celulose e diretor
ila Rip.isa. anunciou que o Brasil será
forçado — a partir do próximo ano alé o
final ila dé. ada - a reduzir tie 3(1*. a
41 Kr o volume de suas exportações de
celulose para- poder atender ao cresci-
minto do mercado interno, estimado en-
tré d''< e i'"i nos próximos lies anos."Estamos coi rendo o risco real de reduzir
as exportações e de perder clientes inter-
nacionais, o que d muito ruim para o
Brasil", comentou.

_ Segundo Horacio Çherkassky, a pro-
dução de celulose este ano será dc 3
milhões 45(1 mil toneladas }ri a mais que
em 1.984, e a de papel em torno de 4
milhões de toneladas, com um
crescimento acima de tv: sobre o ano
passado. A que mais cresceu loi a produ-
ção de papel de imprensa (75%) pela
eiltrada em operação da PISA, nova
empresa localizada em Jaguariaiva, no
Paraná, totalizando 190 mil toneladas.
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Saturnino explica a
empresários o que é
socialismo carioca

ü7
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paia calculo do imposto) em lies níveis -
3.2%, e \'"i — menores do que os ila
extinta I'RU, que eram de 7'V . y, e 2 ..
Na alíquota de 3Ti. enquadram-se todos
os automóveis de passeio e esporte, as
aeronaves e embarcações. Na alíquota de
y i . eslão tis veículos movidos a álcool e
lodos os outros utilizados para transporte
de passageiros e carga. _l na alíquota de
I''. entram os ciclomotores. O valor da
base de calculo será fixado pela Secreta-
ria via Fazenda, anualmente.

Os técnicos da receita estadual estão
preocupados eom a diversidade de inter-
pretações que cada Estado dará ao
IPVA. Náo existe, segundo ele,, uma
norma federal lixando critérios básicos e
dessa lorma. as alíquotas, por exemplo,
poderão variar, criando dificuldades paia
a administração e controle do ini|x>sto.
Os eslados que tiverem alíquotas meno-
ics. certamente atrairão veículos de ou-
lios eom alíquotas maiores. Diante disso,
a Secretaria Estadual de Fazenda do Rio
de .laneiro está começando a articular
uma reunião nacional para tentai uma
padronização de critérios.

A Assembléia Legislativa da Bahia
aprovou, na véspera do recesso, a lei que
transformou a Taxa Rodoviária Única
( IRl) em Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores. A arrecadação
será feita pelo Estado, que ficará com a
metade da receita e repassará aos municí-
pios os sir, restantes. Foi fixada unia
alíquota de 3' i para os cairos movidos a
álcool e Vi paia todos os outros veí-
culos.

O novo imposto deve render ao Rio
Grande do Sul cerca de CrS 500 bilhões,
segundo estimativa da Secretaria da Fa-
zenda. A Assembléia deverá ser convoca-
da para votar a lei. mas a data ainda não
loi marcada. Pelo projeto encaminhado,
a alíquota será dc 7'< para os automó-
veis. y i para os ônibus de transporte
publico e 2'r para motos.

Em Pernambuco, a Assembléia se
reunirá no dia 16 para votar o projeto dc
lei. "A 

previsão para IMS. é a de que
arrecadaremos CrS 12(1 bilhões", calcula
o secretario da Fazenda Luis Otávio
Cavalcanti.

O prefeito eleito do Rio de
Janeiro. Roberlo Saturnino
Braga, fe/ontem uma promes-
sa pública: dialogar até a
exaustão com a iniciativa priva-
via. para articular em conjunto
um loh!» político capaz de re-
verter a tendência de esvazia-
mento econômico do município
e. possivelmente, do Estado.

Muito aplaudido e cumpri-
mentado ao final de seu longo
discurso. Saturnino, de inicio,
chegou a deixar atônitos cente-
nas de empresários fluminenses
da construção civil, que ouvi-
ram minuciosa explicação do
que vem a ser o socialismo
carioca que pretende adotar.
Ele o resumiu cm quatro
pontos:

prioridade social nos investi-
mentos. planejamento e aloca-
çáo dc recursos:

valorização do fator trabalho
sobre o capital, buscando a
melhoria do salário c do em-
prego;

participação do listado na
economia - a seu ver. inter-
venção do governo na econo-
mia é essencial nos setores es-

tratégicos para o desenvolvi-
mento. Saturnino, neste item,
frisou que não defende a redu-
ção da economia dc mercado,
mas acha que. se determinados
setores náo foi em ocupados
pela iniciativa estadual, o scráo
fatalmente por grupos estran-
geiros. 

"o 
que nao é ade-

quado";
• questão nacionalista — nesse
aspecto, o socialismo carioca
lem que defender a economia e
as empresas estaduais. O pie-
leito eleito considera que o Rio
é um grande palco industrial e.
antes de perder este espaço,
tem que procurar integra-lo
eom a vocação cultural. Para
ele. a cidade do Rio de Janeiro
tem vocações turísticas claras,
mas não pode viver só de turis-
mo, devendo incentivar as in-
dústrias de transformação e
construção civil.

Saturnino Braga pediu aos
empresários o máximo de cola-
boração durante todo o seu
período de governo, que vai
aié o início dc 1989. Ele espera
o mesmo dos governos federal
e estadual.

Arrecadação do Rio sobe 10,3%
A Secretaria estadual de Fazenda

informou ontem que a arrecadação Irihu-
tária do Rio de Janeiro em novembro
atingiu CrS 934 bilhões 359 bilhões, eom
uma expansão real (acima da inflação) de
lt).3r; em relação a novembro de 19.4.
No acumulado janeiro-novembro. a arre-
cadação loi de CrS d trilhões 18(1 bilhões

acréscimo real de 8.4'V sobre o mesmo
período do ano passado.

foi de 11.7'/. em novembro, a ex-
pansão uai da receita do KAI. que
chegou a CrS 872 bilhões 7X.1 milhões.

Principal imposto estadual, ele participa
com mais dc 9(1', da arrecadação total.
Dc janeiro a novembro, o Estado do Rio
levantou CrS 5 trilhões 7911 bilhões em
ICM, mais 8,5Cí reais sobre I9S4.

Levantamentos preliminares da Se-
cretaria indicam que a arrecadação em
novembro do ITBI Imposto de Trans-
missão de Bens Imóveis alcançou CrS 22
bilhões 4|d milhões crescimento nonii-
nal dc 322.2'i e real de 29', em relação
ao exercício aiilenoi

Só Previdência Social
é que cumpre contenção
em gastos do governo

Brasília — Só a Previdência Social eslá correspondendo ao
apelo governamental no sentido de obter uma contenção rigorosa
dos gastos governamentais A Previdência, em novembro gerouum superávit da ordem de CrS 676 bilhões. Nos 11 primeirosmeses deste ano. o saldo acumulado pela Previdência alcançou
( r$ 3 trilhões 577 bilhões. Neste periodo, o déficit dc caixa das
autoridades monetárias ficou em CrS 62 trilhões 6IKI bilhões, dos
quais 70,89í sao dc responsabilidade do selor público.

O conceito de déficit de caixa mede a pressão sobre as
autoridades monetárias, ou seja. o volume de recursos que o
Banco Central c o Banco do Brasil tiveram que gastar, paracolocar a máquina do governo cm operação. No més passado, o
déficit atingiu CrS 7 trilhões 71X1 bilhões, contra CiS 6 trilhões 90(1
bilhões em outubro.

A dívida mobiliária interna federal que. em janeiro desle
ano. cra de CrS 58 Irilhóes 41(1 bilhões, elevou-se a ("r$ 218
trilhões 575 bilhões ao final dc novembro. Nos últimos 12 meses, a
divida interna apresenta uma expansão de 376,3%, mas. segundo
o Banco Central, csiã cm queda há cinco meses.

Desequilíbrio
Porto Alegre — O pais não pode suportar um crescimento

acima dc 6% ao .-mo. enquanto náo tiver o controle do pagamentodos juros da dívida externa, redução do déficil público, controle•Ia inflação c da div ida interna.

CAíXA
EC0HÕ-MIC*
F.O.RAl

VENDA DE IMÓVEIS — S.H.
A CAIXA ECONÔMICA «.DERAL - CEP. FILIAI do Rio do Janeiro comunicarum venderá pol-. melhor oloua oh) i .òvel(ers) ao lim caracter radotslAs propostas sor áo onlrogues. em envelopes lacrados na COMISSÃOPEUMANPNrE Dl. ALIENAÇÕES. Agencia COPACABANA ,, Av NossaSnr.hora cie Copacabana n° Hfil alé o dia .11? 85 nn horário dn io i» ,isHi 00 hor.is
Os interessados que desejarem contar mm financiamento deverão dinqrr se mlocal acima indicado, ames do di.ito estipulado para a entrega das propostas atini do intoimr se das rondiçtos
As propostas dc? pessoas jurídicas somente seráo acenas im lorma dcp..ç}.imente A visia
As Condições Básicas para participação, que laíem parle integrante dn
presente Aviso, estarão a disposição dos interessados na Agência COPACABA-NA, no «n.l.;i.í(;u acima ospocifirado
A abertura dor, envelopes realizar se á no dia 23' 12,85. a partir das 10 30 horasa Av NS Copacabana n° 361 Copacabana, Hio do Janeiro
CONCORRÊNCIA N° U23/65 Apt" 202. situado á Rua Jornalista OrlandoDamas, n" .ti Holaloyo.lU. constituído de 01 quarlo, com área deconsrijçâo rípíoxcnada tio. .11 nr, peto proço mínimo iir Ci%

87.150 300.00. eqüivalemos neste trimestre a 1500.00000 UPC

O FORTE DA CaMXA É VOCÊ

Exportadores
IBC manipule

Os exportadores dc café do Rio de
.laneiro estão temerosos de que o Institu-
fo Brasileiro do Café (IBC) manipule os
números finais da safra do próximo ano e
provoque unia queda nos preços interna-
cionais do produto. O presidente do
Centro do Comercio tio Caie do Rio,
Carlos Calmon. disse ontem que 

"esta-
mos sentindo que o governo náo quer
valorizar o café no exterior por motivos
políticos".

A intenção do IBC "é manter o
Acordo Internacional do Café a qualquei
preço", segundo cie. mesmo soh o risco
ilc reduzir a receita cambial do pais no
ano que vem. "Está na hora de defender-
mos a valorização do preço do caie no
exterior, porque vamos ler uma saíra
pequena c precisamos de melhores pre-
ços". disse ele.

O Centro do Comercio do Café fez
um levantamento próprio c concluiu que
a próxima saíra, em função da seca que
atingiu as zonas produtoras este ano. vai
permitir no máximo uma colheita dc In
milhões dc sacas de café. uma quantidade
pequena para a previsão inicial (antes da
seca) de 2K ou 1{I milhões de sacas.
Calmon assegura que vai faltar café para
vender no exterior no ano que vem. Por
isso pede que o IBC não impeça a eleva-
çáo dos preços.

Poi trás dessa questão, segundo ele,
esta o interesse do governo cm manter o

temem que o
safra de café
Acordo Internacional do Café. realizado
entre o.s países produtores c consumido-
res dc cale. Ele acusa o IBC dc estar
divulgando manifestações otimistas cm
relação ás estimativas ila próxima saíra.
Dando um exemplo, lembrou as afirma-
ções do diretor dc Produção do Instituto.
Nalium Sociro, que numa reunião do
setor em foz do Iguaçu disse que a saíra
de café vai ser dc ll) milhões dc sacas."Isso íoi danoso para o comércio exter-
no", afirmou. A posição dos exportado-
res. de acordo com Calmon, é a seguinte:"O 

preço deve subir normalmente, dc
acordo com o mercado. Sc por isso. o
Acordo com os consumidores tiver que
acabar, paciência". Segundo o acordo
cnlre produtores e consumidores, ele
será automaticamente extinto quando o
preço atingir determinado nível por 45
dias seguidos.

Investimentos
Sáo Paulo — Os industriais de suco

enrico estáo dispostos a fazer investimen-
los em fábricas e sistemas dc distribuição
em países que possam representar novos
mercados para o Brasil, informou ontem
o presidente da Abrasueos. Mário Bran-
co Peres. Segundo o presidente da enti-
dade — que reúne oito industrias, res-

ponsáveis por 549. das exportações —,

um desses mercados poderá ser a China,

já há conversações entre o.s dois governos
a esse respeito.

.*y~ " y~r
Tem memória como gente. E trabalha como

pouca gente. Tem margarida intercambiável com "^ "' *e
teclado polivalente, correção automática dc esciita ÍW*

num simples toque, e várias formas de escrita ao
mesmo tempo.

E o melhor é que a Reuítronic trabalha para a gente.
Na Clappy, assistência técnica perfeita e condições

de preço e pagamento fT^.i^lTtlTÍTriTrfífacilitadas. a..v.5,'.M_Lv..j!-i. Aa'

y &#*: - -
> , y

RçnunGGon
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Clappy
01 ado gente da máquina

Centro:
» Sete de Setembro. 88 li 0 (galeria)
((>¦ (021) 222-5517/222-5721
São Cristóvão:
R Antunes Maciel. 252."
lei. (021)264-2096
Copacabana:
R Pompeu Loureiro. 99
fei (021)236-71751257 .1Í98
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MUNDIAL
ARTEFATOS Dt COUTJO S A

Pil
MONITOR COMPO.
DRIVE EI.EBRA,
IMPRES. MÔNICA
INTERFACESccnrpu

INFORMÁTICA EMPRESARIAL UEA.

O MELHOR PREÇO
DO MERCADO

990
.MILCr$18

RUA SETE DE SETEMBRO. 99- 11

TEL PBX (021) 224 7007

PIIIP
||Illllllllllllllllllllll

Aberta)
CGC 33.002.96 1/000 1 18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas paia se reunirem em AS-
SEMB LÉIA.GERAL EXTRAORDINÁRIA às 10 horas do
dia 23 de dezembro de 1985, nô sede social da empresa, rua
Ururat n? 556 • Coelho Neto-RJ a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
A) Apreciar proposta do Conselho de Administração,

concernente á incorporação da subsidiária inreqral"Mundi 
Premium Com0 De Brindes Ltda.".

B) Assunros Gerais. ia

Rio de Janeiro, 
£9 

de dezembro de 1985 NOSSA5 AçõESJAIME RABINOVITSCH SÃ0 NEGOCIADAS
Vice-Presidente nas bolsas nr valores

_____ '————— iimi—— ¦¦¦m—nl~

"Percorras, em futuro pró-
ximo, mares bravios, gerando
divisas.

Eu te batizo DOCEBAY, na
certeza dc que a tua guamição enal-
tecerá, conduzindo-te com honra
e dignidade."

Com essas palavras, a
Sra. Vivi Sanches de Mendonça, cs-
posa do Exmo. Sr. Ministro das Minas
e Energia, Dr. Aureliano Chaves de
Mendonça, estará batizando o mais
novo navio projetado e construído

pela Verolme. Trata-se do granelci-
ro DOCEBAY, encomendado pela
Seamar Shipping Corporation, subsi-
diária da DOC EM AVE, com a assistem
cia financeira do Banco do Brasil
(CACEX), que será lançado ao mar,
logo mais, às 13:00 horas.

O DOCEBAY foi o primeiro
navio no Hemisfério Sul a receber
a superestrutura (acomodações)
completa e acabada, numa operação
pioneira, realizada pela Verolme,
cm Angra dos Reis.

Características do navio:
Tipo graneleiro
Tonciagcm 134.700 TI'.
Comprimento 277.00 m
Comprimento entro
perpendiculares 2f>5 00 m

Boca moldada 43,50 ni
Calado de projeto
moldado 16,10 m

Velocidade 14,15 nos
Autonomia 25.000 millias náuticas

VEROLME
!-j
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O Boavista compra, você usa e o leãopaga.l O que vai pelo mercado

\^J k__J m vly vJ v_y flESSOVL
O leasing para pessoas físicas.
Você não precisa ser cliente.
Fale com o gerente.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Operou em baixa ile 5% com o IBV médio

situando-se em 2 mil 723.45 pontos. O índice de
fechamento caiu 3,59f e ticou em 3 mil 315.25 pontos.
Das 4(1 ações do IBV. 36 caíram, duas subiram e duas
não foram negociadas. 0 movimento financeiro, resul-
tado de negócios com com Ib bilhões 66() milhões de
títulos, dc Cr$ W4 bilhões h4 milhões, foi 31% maior
do que o volume registrado por pregão da véspera. Em
opções, foram negociados 12 bilhões 695 milhões de
títulos equivalentes a CrS 244 bilhões 414 milhões,
ll.7rr maior: à visla. 3 bilhões 581 milhões de ações por
CrS 344 bilhões S31 milhões, 47C. maior: no mercado a
termo. 307 milhões de papéis no valor de CrS 16 bilhões
8(1 milhões c. em exercício de opções. 84 milhões 300
mil ações por CrS 18 bilhões íi98 milhões.

CotaçoesICríl %«/ Ind.
Ouant Mad. Uier.

(mil! Fech Mai Min Med D/ant. Ano

(CtSIlAOf
ACESHMT
AC0S"IIIAII[5IT
AOKOCIWSITU -
ÍJBARUSW!
WPARGAWPS
«NH1GUÍRA0P
HRACR02P8

4/CVEÜ01K4VASSOSIT

BBWOUlUKllSfT
B BRASH ON
5 RKASII PP
6NOR0IS1IPN
B.NORKSTEPP
B PUUOS
B.REALPS
B.REAL INV. OS
. RIAl INV rs
H RiALPRIOS
BANERJ ON
BAHtRIPI
BANESPAPP 0
RANI.SPiPP t
BARBARA PP l -
BADRrnoARMjiora
Bata MINEIRA OP
BILfiO MINEIRA PP
B IOüRAS PA -— —
BRAIIÍSCOOS
RRM1ES10PS
BRAHMA PP
11RASIUUIAPA
CAI Ml (IP
CAfE BRASIUA PP
CAIAGMSUOPOP - -C
CAIAOUAStSUOP PA C
("Ru -INDSMtCAMCAsrp
CtWOON
CIMIGPP
CIRIOP

151/1 8 50 8.90 8,50 8,88 -4.41 29/,99
61964 5.30 5,50 5.00 5 2?

2 800 :o,oo ?i,oo 20.00 20.5;
9655 l.'b0 1/50 1/.00 17.06

20 . 000.00 6 000,00 6 ««.OO 6 000.00
148 3/0.00 3)0.00 3/0,00 3/0 00

10 200 S.bO 8.50 8,40 8.40
2 225 779.99 830.00 779.99 793.46

100 40.00 40.00 40.00 40.00
1/120 4.00 5.00 4.00 4.36

3./5 3,7b 3.7b 3.ZS
7 785 585.00 610 00 585 00 598.51

23 480 780.01) 810,00 740.00 757.54
49 2b0,00 250,00 250,00 250.00

352 350,00 350,00 320 00 334.66
334 21.50 21,50 21,50 21.50
527 22.00 22.00 22,00 22.00
29 21.00 21.00 21,00 21.00

3/0
24?

3
16 120
6622
8/18

20 00
19.50
1600
45.01
41.02
39.00

30.965 /.99
15 838 4.00

110 454 44.00
15 /80 39.00

1500
589

4/ 11?
11.150

503

11.00
28.50
30.00
24.00

4,20

170 1 100.00 
'

28.916 3.30
21000

bOO
172?

10 ooo
135 544

146

3.00
3.90

20.0C
0.95
2.00

20,00

20.00
19,50
16.00
45.50
44.00
40,00

8.10
4.70

44,00
42.00

11,20
28.50
31.00
28,00

4.20

100,00 '.
340
3 00
4.00

70.00
0,9b
2.45

20.00

20.00
19.50
16.00
40.01
41,00
31,00

MO
4,00

40.00
38.50
11.00
28.50
29,50
23.50

4.20

100.00 1
3 10
2,70
3.90

18,00
0,9b
1.60

20.00

20.00
19.50
16.00
44.41
41.83
39.52

7.57
4,26

41,24
40.89

11,07
78.50
30,04
24,92

4,20
100.00

3.21
2.99
3.14

19,22
0,95
1.77

20.00

662 178.16
12,69 630,93
15.29 1 375.81

1046.48
913,58

1.08 91.21
¦6,43 396,55
[St 571.43

64.7!

2.12 870.69
6,16 783.55

423.44

418,80
71,67

ESI 509.26

14.1.88

5.88 577.62
0,9b 973.90
7,99 1.714,34
1,96 1 918,4b
4.3/ 1.870.73
3,40 210.89
7.89 364,96
b.06 461.51

700.63
2.60 9000,00

- 3.35 26,67
-12,10 381.04

0.72 365.22
145.62
786.61

Trtulos

CoUçoesICrS) % il Ind.
Quant Mod !¦"«¦

Imill Fech Max Min Med D/ant. Ano

0.93
10.74 906.06

1,50 729,63
617,10
4/b.OO

13.66 421.43

COIOEJFRIC0R PP
COPENE PAC --
CORRLA RIBEIRO PP
COSIGUA PS
0118INÜ COM PR! PP
0OOAS0P
DOCAS PP
00VAPP
[IEBRAPP
EUBRAPP - - R
EU1MAPP
ES1RELAPP
IABRICABANGU PP
ITRBASAPP
FERRO UGASPP
FERTISUI PA
ÍERHSUIP8
IIBAMPP
FIN0RCI
GUARARAPES 0PEE-
HERING 0P
HERING PP
INO VIUJlflES PS
INVESIECPS
I0CHPEPP
I1AITP
IIAUBANCO PS
JOAOFORIES0P
JOSE SILVA PP
LARKKAOUINASPP
UMASAPP

MANGELS PP
MANNESMANN 0P
MANNESMANNPP
MENDES IUNIUR PA
MENDES IIINI0R PB
MESBLA PP
MICR0UB PP
M0N1RLA1PP
MUUtPPPE" -
MOLTnroiLIT
MUNDIAI PS
NACIONAL PN

PARA1BUNAPP
PARMiAPANEMAFP
PERS COLÚMBIA NOV PP
PETROBRÁS 0N
FÍTROURAS PP
PEFH0LE0IPIRANGAPP
prriENAIlPPE -
REALCINV PS
REAL CONSÓRCIO OS
RCALPARIICIPACOESAS
REi RIPAR PP
RIOGRANDENSE PS
RIPASAPP

SAMITRI OP
SANTAC0NS1ANCIAPP
SAOBRAZPP- -R
SHARPPPEU
SIO INFORMÁTICA PP
S0ND01ECNICAIT
SOU7ACRU70P
SUPERGASBRÁS 0P
SUPERGASBRÁSPP

11CN0S0L0PP
lElrRIor
1ELERI0N

3/950
115

8 400
500
/OO
800
310
300

1161/
ÍOO

82 070
1000
1091
7.463

050
30 564
20 453

100 000
384
90

91034
1488

100
70 825

7 020
50 599
22 18!

2.302
9b

6000
2600

62.100
30021b

88 319
36 599
46 705

10
23632

710
76 833
2000
1050
4000

630
202 1/0

23 890
6769
2.861

S5.574
208.900

196
lb

152
1000

500
3 500

2.90 3.00
125,00 125.00

3,40 4.70
2,90 2,90
7.00 7.00

34 99 36.00

7.80 2.94
125.00 125,00

3100
1.68
8.40
8,50
3.3b

17.50
4.00

34 00
1.65
2,80
2,80
2.40
5.20

3100
1.68
5110
8.50
3.80

1/60
4,00

35,00
8,50
2.80
3.01
2.40
b.20

95,00 100.00
15.00 15 00
21.00

8.00
3.80
8.00
1.40

45.00
12.02
14.00
/.O0
2.60

3.30
4.71
3.90

42,50
42,00

450,00
11.50
38,00

9.B0
8,73
3.00
9.90

8,00
25,00

1.20
410.00
750.00

5.80
1.89

59.00
29.00
22,00

1,20
4.50

12.00

21.00
8 00
3.95
8,50
1.40

49,00
12.53
14,00

7.00
2.60

3.40
b.OO
4,10

43.00
48,10

450.00
12.00
38.00
11.00
8.73
3.00
9,90

9.00
30.00

1.20
430.00
760,00

5.80
2,00

59.00
29,00
27,00

1.20
4.50

12.40

3.40
2.90
7.00

34.99
30.50

1.55
8.40
6,50
3.20

17,50
4.00

32.50
7,50
2.80
2.70
2.40
4.95

95,00
15,00
21.00
8.00
3.40
7.90
1,20

45.00
12.02
14.00
7.00
2.60

3.20
460
3.60

40.00
41,00

150,00
11.00
3/00
900
7,90
3.00
9.90

7.99
24,00

0,90

3,49
2,90
!,00

35.06
30 98

1.56
8.60
8.50
3,4/

17.55
4.00

33,62
7.80
2.80
2.88
2.40
5,1/

95.56
15.00
21.00
8.00
3.66
7.97
1.29

45,03
12.48
14.00

7.00
2.60

3.35
4.79
3.80

41.41
43.17

450.00
11.74
3/.01

9.43
8,32
3,00
9,90

8.54
25.09

1.04

-12.24 84.24
16,66 336.65

218.13
-17,14 298.9/

7.16 775.59
3.50 599 32
4.12 922.02

ESI 354.55
4,91

3,34 309,8?
873,13

IS! J44.83
5.43 4S7.95

-10,35 426,23
ESI 756.88
3.68 234.1b

666.67
3.82 213,64

-8.99 1.W2.28

-4.55 617,6b
1 095.89

9,63 67.53
3.16 129,38

- 12.2b 129,00
9.62 1207.24
l.bb 370,33

2500.00
804,60

2.99 210.67

19.6/ 138.43
608 44/.06
5.47 493.51
9,5/ 904.1b

16.40 836.63

CotaçoesICríl N >/ Ind.
Quant Mod. Luci.

T,tulos (mil) Fech Max Min Med D/ant. Ano

IUER1PN 2 264 9001 91.00 90,01 90.06 /18.1b
TÊXTEIS BARBEROPP 1'100 2.10 7 10 200 2.0/ 5,48 63.89
OBRAS Ml bO 45 00 45.00 45.00 45,00 15.00
1IBRAS0N 1399 83.CO 8100 8300 83,00 553.31
IRANSBRASIl PPC- 10880 3.20 3.30 320 3,25 4.41 855,26
1RA1S3RASILPPF. 1500 1.10 3 10 3.10 3,10 1.13 815 79
IRAKSBRASILPRl.PPC-- 6544 3.00 3,01 3,00 3,00 -0.33 86./1
UNIBANCOAS 980 7,60 1.60 /,60 7.60 14/ 894,12
0NIPARPB 219 091 4.90 5 20 4.50 4.69 - 13.31 310 60
VALE RIO DOCE 0P 19219 630,00 680,00 60O0I 677.30 ¦ 7.76 3/3.28
VAURIODOCIPP 281990 980.00 1.040.00 880.00 948.4? 6,11 409.10
VARI0PP 1/3/86 10.70 12.00 10.10 10.92 -8.70 833.59
VARIG PRP PP 1300 9.49 9,50 9.49 9.50 13.64 86,36
VOlECtT 1000 0,90 0.90 0.90 0.9O 4.65 346.15
WHIllAUMINSOP CC 70080 5.30 5.50 5.20 5.33 -9.35 447.90
WHITEMAMINSOP-El 69025 5.10 5.50 5.05 5,1b 8.04 432.77
2ANINIPA- -C 20277 3.55 3.60 3.50 3.52 -1.95 502.86

CONCORDATAKIAS
(-.ifATPP 500 1,74 174 1/4 1,74 -3.33 132.87
PIHMIOCS BRASÍLIA PA 16/00 0.35 0.38 0.33 0 35 -1250 159 09

VIGORELLI 0P 1000 0.90 0.90 0.90 0,90 ESI 103.45

Mercado futuro
(Náo houve nep,otios_
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41000 423.52
/00.00 778 86

5.50
1.80

59.00
29.00
22,00

1.20
4.50

12.00

5.65
1,95

59.00
29.00
22.00

1.20
4.50

12.34

2183b 195.00 709.00 180.00 196.48
2.000 1.20 3.20 3,20 3,20
1.000 165.00 165.00 16500 165.00

240.485 1.1.00 14.80 11.50 12.67
2.605 110,00 125.00 105,00 111.69
2.200 9.49 9,50 9.49 9.50

50 I 250.00 1.250.00 1 250.00 1 250.00
8.500 19.00 20.00 19.00 19,41
8 990 70.00 21.00 19.50 20.14

9000 8,50 8,50 8.50 S.bO
122 53.00 51.00 53.00 53,00
16 53,00 53.00 53.00 53.00

1,12 I 527.49
10.22 144,66 

' ' " ~~

-?.n ?37.?4 Proço Quant. Prõmio* Volume
9.42 1,328,17 Titulo Síria Venc. E*«rc Imill Ult. Madio Crt mil
7.56 1 053.16

100 664.43 A.ISIIAPP CRM FlV 72 001) 022 0,22 t MO
mil mm ACESIIA PP CB0 IIV 45000 0./0 0.62 27 900
838 26383 ACFSIIA PP CB0 FEV 1,50 5 0(11) 1)11 0.41 2050

14 6460 ACESIIA PP CBR FEV 20090 0,31 0 31 6 200

132 6451? ACESIIA PP CLF 0E2 5 50 193/000 0118 0 14 78 58/
6.63 500,38 Dc- [10 BRÍSÜ pp CLA ot? 900 5011 010 0 10 50
?.7S 409,4? BC-Dl) BRASIl PP Cll DEZ 650 1(10 150 150 60000
9.72 314,52 BC" DO BRASIl PP CLG DE? 100 18SI1 611 58.33 105 000

1187.12 BC" DO BRASIl PP CLH DE/ 150 5500 5,01 17,2/ 95003.
RC" 00 BRASIl PP Cll UE/ SOO 70600 4.19 1.73 15684

BELGO MINEIRA 0P CLG DE? 10 4/500 2.50 1.23 58 890

16 24194 MANNESMAMI 0P Cll 01/ 55 000 0.01 001 Z50
SOO 77l'25 SAMI1RI DP CBQ FEV 320 1000 5000

SID INfORMAIICA PP Cll OE/ 90 300 22 Ul) 2280 6 MO
10.76 667.39 UNIPAR PB CLB DE/ 1(100 0 05 0 05 50

~ 323Í23 VALE RIO DOCE OP CLG DE? 550 '00 160 160 48 000
17,50 80,96 VAURIODOCIPP CBO FlV 2000 240 240 180000
15.3/ 624.14 VALE RIO DOCE PP CUR FlV 700 709/000 11000 12651 76530000- 8.49 I 489.20 VAU RIO DOCE PP CBS FIV 400 212 001) 3/ 3614 / 726 000.

-4.81 VALE RIO DOCE PP CLE 01/ 700 5500 15! 151 830500-2.25 577.07 VALE RIO 00CE PP Cll Dl/ 6 077 500 1? I4./8 89.880.264
2.16 242.63 VAIE RIO DOCE PP CIG OE/ /50 5//100 730 2002/ 1155/1490
0./5 3/9.28 VAII RIU DOC! PP CHI Dl/ 800 7 700 130 131 81 290000.

imvirv, VAURIODOCIPP Cll 01/ 100 10 0011 10 33.50 135000.
lUUU.Ul) VALE mo DOCE PP Cll 1)1/ 700 5 180(100 0,30 0,44 2 280 291)
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BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

São Paulo — Pelo segundo dia consecutivo, a
Bolsa de Valores paulista fechou em baixa com uma
queda de 3.9% no índice Bovespa (6 mil 476 pontos). O
índice médio, de h mil 462 pontos, foi 7% menor. O
volume de negócios caiu 9%, alcançando CrS 305
bilhões nlHI milhões. Entre os papéis do Grupo I, as
maiores variações foram: Petrobrás PP (mais 11,1%) c
Petrobrás ON (menos 4.4%). Às I3h30min foi realiza-
da oferta pública de venda de ações preferenciais ao
portador classe B, de emissão da Agrale S/A, que
transacionou 34 milhões 800 mil títulos, gerando CrS 34
bilhões 800 milhões (CrS 1 mil cada).
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70.00

15/
550,00

11.91
1,50

6.00
6,08

195 00
26.25

3.16
15.41
9,40
882
6,90
7,00

1101
12.85

10/83
650
1.74
4.01
(.54

18 99
1100

23.01
519
2.27
2.05

15,00
21.98

21,00
22.00
'O.OO
23,00
27 0O
20.00

2,00

20,00
22.00
20.00
22,00
22,00
20,00

1,80
550,00 550,00

12.90 11.50

14.7
i 4./
10.0

8,0
2,b

6.00
6,20

6,00
6.00

700.00 700.00
76.50
3,?0

15,50
9.40
9,00
/.IO
7,00

I7.no
14.50

123,00
6.50
1.75
4.01
4.90

20.00
1400

23.50
5.49
2.30
2.05

16.00
25.00

26.00
3.20

15,50
9.40
8,80
/.IO
7,00
9.99

13.50
104,00

6,50
1,75
4.01
4.60

18,99
1400

23,00
5,49
2.30
2.05

16,00
21.50

- 1.3
• 7.6
10.1
-3,5

16.7

5.9
-5.0

3.4
•7.1
tO.I

12.5
- 8,4

164
1234

538
1/82?
1(75

64
16? 39?

100
125 755

4000

153/
3700
3 03?
6 96?

?0?00
3/000

700
3 631
/OOO
5000

15 340
259 2/9
69/25
15 520
55105

5
43 499
23 9/0

I
32 340
5000

319/8
3840
3312

46.286

2,00 2.10 2.30 2.10
130.00 130,00 130,00 13000
130.UO 130.00 130.00 13000
38.00 38.00 38.00 38.00
1600 1600 1600 1600
7,00 7,9? 8.35 /.OO

38.00 38.70 39 00 M.OÜ
3.00 3.34 3.50 3.50

190,00 19000 190.00 190,00
190.00 190.00 190.00 190.00
7400 74.00 74,00 /4.00
88.00 90.06 93.00 90.01

125 00 125.2/ 13700 125.01
115.01 115,0? 115.03 115.03
165,01 115,0/ 1/6,05 176.05
1/5.00 180.55 191,00 19' 00

9,00 9.00 9,00 900
929 9,29 9.29 9.29

200,00 200.00 20000 200.00
72.00 ??.O0 27,00 ??,00
?90 3.00 370 3.11
?.I0 7.75 3,00 2.90
2.65 2,70 2.90 2.90
210 2,38 2.50 2.30
1.90 1.90 1,90 1,90
2.89 2.91 3.10 2.89
2.00 2.19 2.50 2.10

i 5.0 16b 500
100

iO.Z 100
9.5 15 100

4010
155 5 1/0

. 16,6 5 980
578

1933

1.0 4 1(10
• 0.0 13 090

249
9,0 138387

•0.6 6 000
19.1 4387

800,00 800.00
160
945
850

15.00
770
3.30

21.00
3.90
8.50

21.00
19.00
21.00
19 00
59,00
5900
27.00
77.00
77 00
46.00
2/00
7100

185
9.90
8,64

16.11
2.25
3.45

21.05
3.99
8.64

21.38
19,47
21.39
19.00
59,00
5900
77.00
7/00
?/.0O
46.36
?/.64
71.00

2.20
10.50
9.01

17.00
2.50
4.10

??00
4.00
950

21 50
19.50
26.00
1900
59,00
59 00
7700
77»
7/.0O
4/.00
29.00
7100

1.60
9.49
8.50

16,00
720
3.50

71.00
3,90
8.50

71.00
19.00
21,00
19,00
59.00
59.00
71.00
7/00
7/00
46 00
77.00
7100

14,?
7.5

¦5,4

+ 0.4
-6.9
i 5.0
10.9

•7,0

• 11.1
15.7

-8.7
-5,5

5.8
-12.0

- 86
-7,1

10.5
-2.3
-2.5
-4.5

-2.6

6.8
6.8

-1.0
-6,8

70
47 450

888 516

48
41620
18 565
61500

200 350
100 030
257 350

48 400
2

14 49/
46 358
28/73

6 515
47902
14.100
27 130
10 500

10 980
59 547

4 256
18 986

8 923
5.000

355
408

10
3/6

1154
6 199

993
164

SOO
501
400
4,50
4.50
1,59
1.20

2,60
640.00
880.00

10.00
9.00
4.40

80.00
1.30

27,01

IOOO
5.50
5.50

190
900
8,01
6.50

6,07
5 6/
4.6b
4,50
4,66
1.59
1.32

2.61
640.51
933.28

10 58
9.5?
4.40

83.05
1.30

?9.04

10.01
5.60
550

4.01
9,1)0
8 04
6.50

CONCORDATARIAS
ACO AI10NA PP Bi
CAUAI IT
EMBAÚBA DES PN
IAROL PN
JNH CIRCUIO PN
ORNIEX PN
PIR BRASIUA OP
PIR BRASÍLIA PPA
SOLORRICO PP
VIGOREI L! OP

7100
1.31
1.10
1.60

1050
7.60
0.3!
0,32
9.49

71.41
153
1,10
1/9

10 58
2,69
0.31
0,34
9,83

1.50
6.80
5.00
4.60
5.00
1.60
110

2,/O
690,00

1010
11.51
10.00
1.40

93,00
1.30

30.00

11,00
6,00
5.50

4,10
9,00
8.50
6.50

11,50
1.71
1 10
1.80

11.00
2,80
0,31
0.10
9.90
0.82

5,90
5.50
5.00
4.50
4.50
1.60
1.20

7.60
640.00
960.00

10.70
9.50
4.40

8? 00
130

27,01

10.00
6.00
5.50

3.90
9.00
8,01
6.50

71.50
1.40
1 10
180

11.00
2.60
0.31
0.35
9.49
0./9

i 0 0
57

¦00
i2.9

, 19,3

¦ 3.3
1/.4

4.1
-5.0
-3.6
-12.5

?0,8
19.1

-1,9
?,1

-10,0

-3,/
-5.1

4,0
6 9
9,5

-?.?
-1?,/

•8,3
-9,9

- 1,7
100

' 7.6
- 27.7

i 19.1
-20.0

-7.1
(3,3
(2.9

4.6
-1.2

Opções de'Compra
Código Açio-Obj Vonc Preço Quint Abort Mtd

Extrc. (mil)

Opções caem mas pod
A Bolsa do Rio voltou

operar em baixa, desta vez de
W do IBV. cm conseqüência
da atuação de lortes grupos de
investidores (a maioria dc São
Paulo) na venda dc otxjões da
Vale PP, O preço do papel
abriu na máxima do dia, CrS I
mil 4(1, dando a impressão de
i)tie o mercado reagiria, de for-
ma positiva, a divulgação do
lucro CrS 12,71 por ação da
Vale em novembro e da infor-
inação de que a empresa estuda
uma bonificação por incorpora-
ção de reservas.

/\ alegria durou pouco. O
prêmio da série mais negocia-
da, a CLF (preço de exercício
de CrS 1 mil), despencou de
CrS 54 para CrS 3. No mercado
a visia. o comportamento foi
idêntico: de CrS 1 mil 40, Vale
pp chegou a ser negociada |xir
CrS 880, na mínima. Os prejuí-
/.os foram enormes para os in-
vestidores que estavam "com-

prados" cm opções.
Na última meiahora, o mer-

cado reagiu. Vale PP fechou a
CrS 980 e o prêmio da CLF, a
CrS 12. Dryel Menacker Sal-
gueiro. diretor de operações da
Liberal Corretora, acredita que
hoje ocorra exercício na série
CLI- "pois Vale PP a CrS 1 mil
interessa a todo mundo, do
financiador ao comprador".

Mesmo observando que as
ações da Paranapanema sofre-

OBB28
OBN)
0113
0IF8
0M19
0PI33
0PT45
0PM40
0PM42
0PM5
0PM9
0PM22
0PM48
0PV2/
0PMI9
0PM7
OPM30
ORP/
0SHI8
0SH8
0SD12
0S0)
0UP20
0VG3
UVG5

BB PP C31
8ES PP C3I
IAP PN
IAP PN
MIN PB INI
PH IT C33
Pt! PP C3!
PM» FT DIV
FWA FT OIV
PMA IT DIV
PMA FT DIV
PMA PP DN
PMA PP DIV
PMA FT C58
PMA PPC58
PMA PP C58
PMA PP C58
RPS PP COI
SHA PT INI
SHA PP INI
SID PP COI
SID FT COI
IICU FT P
VAG PP INI
VAG FT INI

012
nv
017
FEV
IIV
DL?
DE?
0E2
DL?
DE?
DE?
DL?
OE?
IEV
DE?
DE?
ItV
Dl/
IEV
OE?
IIV
DE/
OU
OU
IEV

800,00
36 00
1000
14,00
65.00

/50.00
850 00

40 00
50.00
60.00
65.00
37.00
79 00
50.00
70.00
80.00
40.00
10,00
16 00
16,00

100 00
100.00

2.30
1600
1100

2000
1000

21 MO
21600
8000

10 000
10 000

I 771 800
936 000
610000
76 500

2218 000
4 295000

30 OOO
35 000
40 000

2035 600
4000

31 OOO
/59O0O
33000

200
Í5 000
161000
15000

70,00
16,00

1.70
1.08
0.50

/5.00
15.00
0.25
006
0.02
0.03
0.60
1/0
2.00
0.03
0,02
4,30
8.95
4.00
1.00

1006
22,00

0,02
0.11
020

20.00
16.00

1.70
1.08
0.50

75.00
1500
0.15
0.03
0.04
0,0?
0,44
0.C7
?,00
0.03
0.02
3.48
8,95
3,32
0 49

40 89
22,00
002
0,10
0.70

Cotações
Vale do Rio Doce PP

BVRJ
média à vista (em CrS)

996,05 1010,17 948,42

3" feira 4" feira ontem

iam muito, porque a formação
do preço do papel esta calcado
no mercado dc opções e não no
a vista. Dryel Salgueiro acha
que até o vencimento do mer-
cado de opções da Bolsa de São
Paulo, no próximo dia lis. o
mercado vai se ressentir da au-
sência de financiadores para
rolar (transferir a data do ven-
cimento para fevereiro) as op-
ções de Paranapanema: "os fi-
nanciadores estão encilhados
de papel" — comentou.

Antes do pregão de ontem,
61f'í das posições abertas na
série CLF de Vale PP, isto é, I
bilhão 530 milhões de opções
estavam sem cobertura. Antes
de pregão de hoje. data do

Açíwsdo IBV Ações fora do IBV

M-iioros att»(%)
Mesbla PP 1.12 Catoguazes Leopoldina OP c 10.74
Banerj PP n.9E> Belgo MinuiuPE' 5.06
VolecPP- -c 'Ifib
RnorCI 3.H?
Supergasbrás OP 1-f. 16

Maiores Baixn*(%)
ConéoFl.boiioPP 16.90 Mangels PP 19.97
ComiyPP 1366 S,io8ra_PP ¦¦ -r 17.50
UniparPB 13.31 CosiguaPS 17,14
BrahmaPP liMO CopenePAc 16,66
SamilriOP 10.76 Mendes Juniui PB lii.JU

í S^^m^
MAlklZ

Av Rio B/anco. 17312°
Tel 240-74CO

M5 St'A

RETII GOLD
GARANTIA DE INVESTIMENTO!
OURO A E^ARIIR Dt 5 OH

bAO PAULO

Av Pauteta. 949(22°
Tel roí 1) 288-2233

DFPIO VtNDAS
Stiopang Cassno Altàneco
Av Aflánuca. 4240 lj 323

Tc 28'-124!

""'• 
1

em reagir
vencimento de dezembro do
mercado de opções, os inverti-
dores vão poder conhecer os
números atualizados, divulga-
dos pela Bolsa. /\ expectativa,
no entanto, é que os investido-
res "vendidos" a descoberto
possam tomai "um susto".

O diretor da Liberal acres-
cenia que 

"pelo 
porte dos in-

vestidores que estão na ponta
de compra, dinheiro para exer-
cer os cobertos e assustaflik
descobertos não será proble-
ma". Sobre a tendência cio
mercado como um todo, acha
que perspectiva de uma infla-
ção mais aguda para os prõxi-
mos meses, as taxas de juros
estáveis, divida interna elevada
e negociação da dívida externa
geram um clima de indefinição
impróprio para o mercado de
ações. Para ele. os preços das
ações só voltam a subir quando
houver uma definição mais cia'-
ra sobre as perspectivas dc
comportamento da economia é
das empresas para o ano que
vem.
Open market - Apesar da,s
laxas de rentabilidade das Lo-
tias do Tesouro Nacional esta-
rem na faixa de 12,V9í ao mês
(328,989. ao ano), isentos dc
tributação, algumas institui-
ções financeiras consideram
provável terem prejuízo no car-
regamento desses títulos. Isso
porque a inflação deve superar
o patamar dos juros, e as laxas
de financiamento por um dia
(overnight) tendem a acompa-
iihai a expectativa inflaciona,-
ria, A previsão é de o custo de
financiamento superar a renta,-
bilidade dos títulos. Os juros
nus negócios de curtíssimo pra-
zo ficaram eni 1<> S7'< , de
acordo com a Andima.
Futuro de Juros — Nos nego-
cios futuros com Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Na-
cional, de um ano de prazo, a
vencei em 15 de dezembro de
1986, os juros deram indicação
de pequena alta em relação ao
dia anterior. As ORTNs foram
negociadas a 92,279í do seu
valor nominal, com queda de •!
pontos. No total, estáo cm
aberto 91(1 posições, cada uma
envolvendo HI mil ORTNs.

ÍNDICES (em 10-12-85)
IHFLACA0(IPCAdaIBCE -%) Oe; lan F«v Mar U* Mji Jun lnl »p Sot Out Hot D«
Mens.il 10,35 14.61 8,95 17/6 8,80 6/6 7/1 9,?/ 12.10 11.98 9,60 11.12
No ano 20893 16.61 24.86 411,82 53,21 63,5/ 76,18 92,52 115,8! 14167 164.87 194,32
Em \l llWMi 208.93 221.1/ 221.03 232.22 230,91 221.52 220 24 210.71 224.55 226.27 222.53 224.79
_ Indica (mMl 6.232,69 7 143,29 7 782,61 8 777.23 9 549.6? 10195,1/ 10 98122 11999,18 13 451,08 15 062.5? 16 508.52 18 344.27

ICP (da FSV \)
Mansal 10 12,6 10.7 12 7.2 7.8 7 8.9 14.0 9,1 90 15,0
Ho ano 2238 !?6 2108 399 499 61,6 74 89,8 116.4 136.2 157.5 196.0 -i

Em 12 mesei 223.8 232.1 225.9 234 228.8 225.6 221.4 217.3 227,0 277,9 212,8 227.2 ._=.
. indica (meil 23 357.1 26 308.6 28 982.1 326652 35 077.4 3/748.1 40 109 44338/ S0 S<S,5 55 161,6 60 152,1 69 144,9

COSTO 0E VIDA i\)
K.m.1 10,3 13,3 12,2 10,5 6./ 7.3 1(1,6 12.4 12 9.2 8,4 1?,7
Ho ano 208 13 3 27 40,4 49,8 60.8 .'/''l 99.9 125./ 146,4 167.1 201.0
Em 12 n»ni 208.7 218.3 223.1 225,5 220.0 214,4 216 221.8 230.6 277.4 220.7 232,1 -a

H indica tm») 18061.7 20466.4 22955,1 75.364.1 27 054.1 29 041,4 37 130,3 36 112.8 40 758.0 <4 498.8 48 241,6 54 368.3

PRECO POU ATACADO (%)
Mensal 108 129 9.7 13,6 7.2 65 7.1 7.6 145 9.1 9.5 15.1
Ho ano 230 3 12.9 23.3 40 50.7 60 71,3 84,3 111.1 130.7 152.1 190.1
Em 12 meias 230.3 738.5 230,3 240,/ 233.4 776,2 220,2 211.2 226.3 220.1 208,4 221.6
H. indica (mesl 2/ 150,8 30 660,5 33 484.5 38 033,6 40/89 43 4297 46 504.0 50 044,/ 6/105./ 62 498,7 68159,6 /8/M3

C0SI0 OACOKSTH0CAOCV)
Mansal 8? 7.5 3.I ll.fi 8.8 224 6,4 9.8 13,1 9.6 6,/ 71.0
Ho ano 2134 15 21.6 35.6 41.6 80.7 92.2 11,0 1387 1617 1/9.3 231.9
Em 12 mesas 213,4 218.1 195.6 201.6 2144 256.4 748.0 263.0 221.8 234 228,2 265.5
H indica Imesl 16 482/1/774.0 20 036,9 22 358.4 24 325,0 29/78,3 31616.4 34 7/97 39345.9 (3 130,2 46039.4 56698.4

UPCIlnmaslral) vanacao1*, 36.74 3984 3434 27.01 i-

0R1K (Crí) 2711046 2/51050 34 1667/ 42.031.56 49396.88 58 300.20 70613.67
24 437,06 30 316,5/ .18 708.46 45901.91 53 43/ 10 63 54122

CORREÇÃO MONETÁRIA 1%) 105 12.6 10.2 177 11.83 10,01 9.71 7.61 8 18 9 9,0 11.12

CA0ERHOA DE POOPAHCA 11.052 13 16 1075 13.26 12,35 10.55 9/4 8,14 872 9645 9.545 11.615
(rentabilidade)

8?OS
108

I?
119

II
.108
500
600

2.400
114419

67 596
15848
45 000

?43
17935
28 453

78 63?
48 760
71650
9/48

26 478
6/29

136.800

33600
11270

9 097
374 758
99120

541
21.456
18000

274

6/640
18 054

450

22 776
.188

16 000
113

55
179%1

3500
10 773

106 000
50 272
42 500
86 500
6000

40903

INPC (%)
Mensal
Ho ano
Em 12 ftwwj
Reajuste Salarial umes.

1023 1395 98/ 115 9,(9 6.69 1.82 875 1725 10/4 8.88
203 2/ 13.95 25,19 40.02 53.32 63,56 16.35 91/8 115.27 13/7 158,8
203 7/ 221479 21/,54 223,91 221,2/ 215.59 2177/ 204.il 219.35 221,85 214.99
1270 75.00 77.30 81,00 8570 89.00 86,02 80.30 76.35 68.33 71.98 10,26 69,28

AUISIIIIS \\)
Residencial anual 149,58 15579 167,5? 1/1,83 1/4,03
Semestral 58,16 60.00 61.86 64,80 68.56

Comercial anualtijuala
Coir. llonel em 12 mesesl 219.92 2237/ 232.03 225.82 233.82

1/9.13
71,2

17/66
68,85

177.(7
64,24

170.22
61.08

16.183
54,66

1/5.48 1/7.18 17700
5/58 56.20 55.42

242.8 246.26 246,30 237 87 730,48 226,7? 715,86 719 16
Semestral 91,2?

CORREÇÃO CAMBIAL I%1
Mensal
No ano

10.449 12,595 10.2 12 694 11.91 10.01 9,2 7,6
723,596 12.595 24,08 .19,836 56,41 77.318 87.81 106.02

8.18 12.2? 9.4
118.9 1(576 168,8

Em 12 mesas 227.950 231.814 225,08 239.7?* 242,85? 246.886 246,06 244,39 230.8 235,98 226.5

nOLAR II) (Cri)
Ho paralelo 3 790 3800 3950 (900 5 150 5650 6 500 7(00 9200 9 450 10 100 11000
Cambio oficial 2381 3 184 358/ 3951 4 470 5000 5480 6000 6(60 .'030 1855 8 595

OURO (2) (Crt) 3/100 38 200 44 600 57800 5/1011 66 200 /6600 97 500 100000 104 500 114500 134 500 -j

OVERNIGHT CV,)
Andima
(Ti composta)
SDP

115/ 13,94 1.96 13.09 13.7/ 12.31 10.73 1003 94 10.46 10.6/ 10.55

1026 1273 1/15 12,30 118/ 11.30 10,22 9.60 889 9.98 9,83

CDB 11.81 14,13 17.05 12,91 14,62 10,91 10.11 8.83 11.88 10.03 10.32 11,16

LETRA 0E CAMBIO (3) 8.8/ 6 36 12 40 1276 12,41 16.46 13 7( 10.08 3(7 7.68 10.51 11,16

BOLSA 00 RIO (IBV) 17.25 4,1/ 13,05 076 1.85 3206 3/83 2(69 ."183 28.83 4166 12,9 
'

UB0R 15) 9.49 9.25 8.68 9.93 975 3.06 8.25 
8 875 ;_

PRIME RAIE [51 11,50 1075 10.50 10 50 10 50 111.50 9 5 <t.. 9.5 9,6 9 5 9.5

BASE MONDARIA 161
Saldo (Cri bilhões)

mes 1%)
- No ano

Em 12 meses

15 013 11689 1/4/9 1/134
36? -2.2 19,0 -2

243,8 -2,2 16.4 Kl
243.8 219,9 266.6 753.1

1/150 18 718 21155 23 805 26803 31403
36 5.5 13 12.5 127 l/l
18,2 24,7 40,9 5X5 18 109,7

207,1 198.4 208.1 219.0 2307 244.6

MEIOS DE PAGAMENTOS II)
Saldo iíri bilhões)

- mas 1%)
No ano
Em 12 meses

24985 22034 24 545 2/261 30 306 32613 38396 42 360 48804 56 449
33,6 -11,8 114 111 11.2 6.4 18,1 103 13.89 15.76

203 118 -18 9.1 21.3 30.1 54.5 70.4 96.3/ 12/33
203 1/3 199 205,1 196 202,5 235.9 237.0 759.88 268.55

70.00
I60O

1.70
1.08
0.50

75,00
15,00
0.15
0.05
004
0.0?
0.75
1.40
2.00
0.02
0.02
3.80
8.95
3,10
0,65

35.00
??.00
0.02
0.10
0,20

IHColacao de venda no primeira dia do mes Veia ao lado colações diana;,(?lpieco da üoldmme pnr giama paia hniotes de 250 gramas _ visla i» ultimo dia do
mes.(3)ienda mensaullpievisao do metcado.(5)taxa do ultimo dia do mes,(6)emissao pnmána de morda,í/lpapel moeda em poder publico mais depòwtos à'wst*
no BB e bancos comerciais

Outros Indicadores

Dólar — Cumpra: CiS t mil 7(15; Venda: CrJ v mil 755 (hoje)
Dólar paralelo — Cumpra: OS 13 mil 41HI; Vcnild: CrS 13 mil N"
Oternlght Rendimento do dia: 16,86%; rendimento acumulado na semana: 1,13%; rendimento acumulado no mit: 4.23'f
Miiiiav SDP No dia: lh.K7'-;
MVR IMaior Valor de Rctcrcnciavl — CrS 277.8W.41l
I FERJ (Unidade Fiscal do Kio ile Janeiro) — e UNIF (Unidade Fiscal do Município do Rio dc Janeiro) — CrS I.Vi. IDO
Salário Mínimo CrS WHI mil

T"T| FundoTde Renda Fixa j-llexlnvést
O Investimmto^hork**>

Rendimento 233,44%
ATE 10/12/85

CHASE
^BaneoLar



JORNAL DO BRASIL

Siderbrás deficitária
ainda crê em solução
do governo para 1986

Belo Horizonte — O presidenle da Siderbrás, Amaro l.anari
Júnior, revelou ontem que o faturamento bruto total das 10
siderúrgicas do Grupo, cujo valor não quis precisar, será insuíi-
ciente para cobrir o serviço da dívida de 12 bilhões 300 milhões dc
dólares, sendo (i bilhões 300 milhões com bancos estrangeiros. "A

situação da Siderbrãs. em definitivo, deverá ler uma solução cm
,1,986", assinalou, ao reclamar com urgência um plano do governo
para capitalizar o sistema.

Neste ano. dentro do Grupo Siderbrás. apenas a Cofavi —
Companhia Ferro c Aço de Vitória, com capacidade para 180 mil
toneladas/ano de produtos, não terá prejuízos, segundo Amato
Lanari. Ao todo. as siderúrgicas estatais produzirão cerca dc 13
milhões dc toneladas de aço neste ano. representando 659? da
produção brasileira, estimada em 20 milhões dc toneladas. As
empresas da Siderbrás. segundo seu presidente, deverão exportar
cerca dc b milhões dc toneladas de produtos siderúrgicos c
obterem receita de I bilhão de dólares, 209f a menos do que em
1984.

Negócios & Finanças
quarta-feira, 11/12/85 n I" caderno n 21

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado de Ouro

VlSlA ?50 G
VISTA 1 KG
VISIA 100 O
DEZIMBRO Bi
lEVERtlBO 86
ABRIL/86
JUNHO'86
AGOSIO-86
OUTUBRO/86
DEZEMBROS*

Mercado Futuro de ORTN  Dez

«AXIMA M,N,,M~~P «HA*tN.O j ^^
 

Dt* VAJilAÇAO VOLUME 09 17 8 s

— 1.16 000 -4 000
_ 1.14 500 - I 000

114 SOO - 4 500
1.19 000 *- 500
16? 500 I 500
TO1 600 _ _ -,j

324 000 -2 200 
'5

408 000 - 2 000
51 4 000 - 1 500 _

1QJAL - "*

BNDES vende em março outro
lote de ações da Petrobrás

meses
COTAÇÃO

MÁXIMA I

DEZEMBRO 85

FECHAMENTO

VARIAÇÃO

POSIÇÕES
EM ABERTO

09 1_ 85

Mercado Futuro de ORTN Um

Fundos de Ações
Nomf

' ALFA UNIBANCO ISP)
AMERICA DO SUL-ACÕES (SP)
ARBI-EOUILIBRI0 (RJK2I
BAHIA (BAI
BAMERINDUS IPRM2)
BANERJ (RJ)
BANESPA AÇÕES ISPI
BANORTE IPEIdl
BANRISUL CAB (RSK3I
BANRISUL FAB (RS1I31
BBI BRADESCO (SP1I2I
BCN AÇÕES ISPI
BMD-INV. AÇÕES ISPI
BOSTON SODRIL RVISPIIPI
BOZANO SIMONSEN (RJ)(1|

¦ BOZANO SIMONSEN (RJ)Ol
il BRADESCO AÇÓES ISPK2I

BRASCAN MONTREALB IRJX2I
BRASCAN M.INV. IRJK21
CAPITAL M.ITAU ISPK2I
CITY IRJIdl
CREDIBANCOFBI ISPII1I
CREDIBANCOCCA ISPII1I
CREDIREAL IMGI
CREFISUL FCI (SPIIU
CREFISUL-CAC ISPII1)
CRESCINCO UNIB. ISP)
CSA BOAVISTA IRJI
DENASA AÇÕES ISPII2I
DENASA MINER.ISPII2I
EC0N0MICO-EC0NFIX (SP)
ELITE (RJII3I
FAN-NACIONAL IRJIItl
FIDEP (RJK2I
FIDESA IPA)

ii FINASA AÇÕES (SPI
CHASE FLEX PAR (RJ)(2)
GARANTIA (RJ|(2I
GERAL DO CAÇÕES (SP)
INDUSTRIAL ISP)
INVESTIDEL (RS)
I0CHPE (RSK3)
ITAUAÇÕES (SP1I2I
CHASE LAR BRASIRJK2)
LOJICRED (SP)
LONDON MULT (SP)
LONDON MULT (SPI
MERCANTIL (MGI
MERCANTIL BRASIL IMGI
MERKINVEST ISP)
MULTI-BANCO (RS)
NAÇÔES-AÇÓES ISP)
NOROESTE (SPI
PAULO WILLEMSENS (RJII2I~'PEBB 

IRJI(l)
PRIME (SP1I2)
REAL ISPI
SAFRA (SP)
SEGURIDADE IRJII2I
SULBRASILEIRO (RSI
THECA (SPI
UNIBANCO ISPI
MORADA (RJ)

Valor da Quota
(CrS)

5.483,911
2.B87.224

15.853;741
4.272,849

2530,2
52,2510

1 550,239
421.423

6.739,4481
3.049.71

2.311,806
1 567,88

1.338.936
10,489

B 479,044
1.713.351
4 733,829

54.488,287
1 644,914
6614.003

216446.00
631,744

3.294,295
329,833

2.172.798
2.164,330
2.931,228
6.258,591
3.296,698

20.705,682
418,379
14,1756

3.001,747
21,2771

53.566,8612
4 184,800

21 918,606
11.915.5858

5.15*7,683
15.920,7250

7.008,910
1.306,141
4.225,856

986,620
78,204

714,833
1.239,724

278,269
924,443

1.024,658
387,5257

2.657,062
568,943
118,440
798,S87
231,330

3.278,05
1.031,152

554,354
1 222,099

5 681,2356
1-991,011
2.364,326

Patrimônio Liquido
(Crí milhões)

379782
288071

3831
17 145

624 489
239.

181 382
133828

98 093
77.221
38 149

146.608
9.977

232551
133 557
127 795

4.248.873
150.578
137.197

2.632836
2387

289628
209 236
63969

200 197
185777

1.638.169
351 223
230B15

59 396
420.445

10 765
811.442
44.995
16.530

466.536
447.161

25.580
39 042
32415
52 027

179 0-13
647.913
201.133

4.581
300.093
95.099

2.712
221 575

5325
8.525

263
105.410

2389
6.396

34.690
1.684.973

109.717
18.764

305529
870

147.519
709.774

Fundos de renda fixa
Nome Valor da QncMa

(Críl
Amonca do Sul (SP) 1.001.299
Arbi-Palnmônio (RJ) 19.117.448
Bamerindus (PRI(I) 10.4.11
Bsncorbras (DF) 68.319
Banerj Fixbaneri (RJ) 199,4990
Banespa ISP) 388.540
Banestado (PR) 45.067
Banortinvest (PE) (1) 187 449
BCN (SPI 808.143
Bonança (RJ) (1) 308.158,00
Boston Sodril (SP) 121 1.097.504
BozanoSim.Cond.lRJId) 386.202
Bradesco RF ISP) I2I 51.032.461
Brasil-Canadá (RJ) (2) 268.339 083
BRJ (RJ) (1) 24.837 961
Cidade de SP (SP) 7.098
Cin-Nacipnal (RJ) (II 288 709
Cilinvest ISPI II) 737.848
Cond. S. Brasileiro (RSI (2) 82 019
Conta lochpe IRSI 12) 474 732
Credibanco (SPI (1) 160.278
CRS Boavista (RJ) 98 315
CSC-7 Crefisul ISPI (11 50.178304
Delapiove (RSI 1 744 718
Denasa ISPI 121 831 833
Eldorado (PR) (1) 25 675
Fidesa-CRI IPAI 209 856.3997
Financeiro ISP) 11.235,80833
Finasa (SPI (11 219,459
Finmvesl (PRI (1) 6.129.846
FircaP.Willemsens(RJI(2) 2.190,487
FIV-Unibanco (SP) 645,784
F.Barreto (SP) 115,886
Chaso Flexinvest (RJ) (1) 550.154
Itau Money RF (SPI (21 646,911
LMI-London Mull (SP) 10.123
Lojicred RF (SP| 7 ggo
Magliano ISPI (11 25.204.059
Marka RF IRJI (1| 2.033.057
Mont. ealbank-FCR (RJ) (2) 26.681.929
MultiBanco (RSI 80 0632
Nações-RF (SPI 1.860613
Noroeste (SP) 68.432,1474
Novo Norte (SPI 93 595
Omega (RJ) (1) 23.962'316
Open (RJ) (1) 25.879.051
Patente (SPI 8 876.826
Prime (SPI (2) 173 947 843
Safra-FCS (SPI 133,S16
Schain Cury (SPI 26.563.63
Souza Barros-SBI (SPI 24.858
Sudamens (SP| 7.072.95511
Thoca (SP) 2 185.0093
Morada (RJI 2.161 017
CS8 Crefisul IRJI (11 108.575

Patrimônio Liquido
(Cr$ milhões)

901.634
39 461

162.321
12340
9.613
2.736

87.919
439 220

54 582
2007

132820
122.438

1.475.691
10.010

444 509
60 668

227.043
2.863.430

33 888
418776
618.120
205.549

2 196 399
78.856
39 632

2691
28.420

148.284
197 560
83.496

1.671
644.300
132651
667.580

2.042.509
120.880
12.617
29.172
6.456

69.575
2.773

369
174 656

12.154
35.692
18.618
5.371
1 490

388 117
897

25.936
327 004

78
599 124
134.245

I Em 9-12-85; (2) Em 6-12-85; 13) Em 5-12-85; ( ) Anterior a 5-
Posições: (1)
12-85
Fonte: BoIm d» Valores do Rio de Janoiro

DISK-COTA
ummm muupuc

A qualquer hora do dia ou da noite,
basta ligar para o Disk-Cota e você fica

^sabendo a cotação diária dos nossos
bundos de Ações e Fundo de Renda Fixa.

LONDOIST
MULTIPLIC

Banco de Investimento
assooaóo ao Ucyòs Bank Group

Rio de Janeiro: 263-6364.
Rua da Alfândega, 33, 7" andai.

DEZEMBRO/85

ABtRTURA

•92 7/19-1 ¦ío-

COTAÇÃO

MÁXIMA
FECHAMENTO

VARIAÇÃO

POSIÇOfS
EM ABERTO

09 1765

350

Brasília — Ale março, o governo venderá
um novo lote de 5 bilhões dc ações preferenciais
da Petrobrás, que sc encontram em poder do
BNDES, informou um colaborador direto do
ministro do Planejamento, João Sayad. Na se-
mana passada, o BNDES, através de 250 insli-
tuições financeiras, conseguiu vender em apenas
24 horas um primeiro lote de 5 bilhões de ações
preferenciais ao portador.

Os integrantes da secretaria executiva tle
(onselho de Desestatização reiniciaram tam-
bem os estudos, para a abertura do capital dc
algumas importantes empresas estatais, como a
Iclebras. Petroquímica União S/A c da Usitni-

nas. Estas companhias já constavam do plano de
privatização inicialmente incluído no "pacote"
fiscal aprovado recentemente pelo Congresso.

Com a retirada da pauta do Congresso do
projeto dc lei b%9. que tratava da privatizaçãodas estatais — por ter gerado dúvidas quanto á
manutenção do monopólio da União na explora-
çao dc petróleo — o governo agora está reto-
mando os estudos sobre a matéria.

Segundo revelou o asscssoi do ministro
Sayad. os estudos continuam porque, após a.
devidas correções, o presidenle Sarney deverá
encaminhar novamente o projeto ao Congresso
na reabertura dos trabalhos legislativos ciri
março dc 1986. Vale lembrar que o programarelativo à abertura do capital de empresas esla-
tais do tipo da Siderbrás c da Telebrás resultou
de um decreto presidencial e não constava do
projeto dc lei 6969. A cautela na condução do
processo, contudo, dizem os técnicos, deveu-se
a injunções de ordem política.

A idéia dc democratizar o capital tias em-
presas estatais é considerada hoje, dentro do
Minisiério do Planejamento, uma tese vitoriosa,
apesar das restrições dc ordem política e ideoló-
gica levantadas por alguns segmentos partidários
que integram a Aliança Democrática no Con-
gresso. Apesar do deslize em relação ao projetode lei 6969, o programa tle privatização do
governo seguirá cm frente, garantem os assesso-
res do ministro Sayad.

Mercadorias no Exterior
I Mercadoria Unid. Futuro* Fechamento

Üg 0"* Nov Dez Jan Mar I Abr Mai I Jul I s«rt

AcuMr c/Lb 5,34 6,26 6J8 6,51 6,65 6 75 - 688Cacau 2170 2 238 _. 2.280 2.299 2.325 2331
Ca'c c/Lb 184.03 188,97 _ 191,93 19640 \xm __ X2H
Algodão c/n, 59.57 60,00 68.60 6177 4340
Soialgraol rjB 518 1/4 628 3/4 .. 537 3,4 543 M 5,9 ,/2 sn
Sojltfarelo) UH 143,4 143,7 144,9 146.4 147.5 143,5 1400 141,9
Soialoleol aLh 20.66 20,73 21,21 _ 21,50 2170 2143 2140

^'lho &B 244 246 247 3.4 247 1/4 235 1/4 228 1/2l"(>" aB 342 12 342 _ 320 3<4 233 1/2

^obro c/Lb 63,66 63,66 63,75 64J6 S4.56 64.86
0u'° Vonca troy 3",7 3193 3248 335,3 341 2p'ala oonca - troy 579,9 582,8 591.0 5983 6063 616,0 " 6273 S313

 

No Rio, Gros não confirma venda

Lb ¦ Libra Peso 0,45392kg
B Busbol - 27,22Kg

t - tonelada
onça troy ¦ 31 103gr Fonta ¦ Bolsas de Nova lorgue e Chicago

Mercadorias
de São Paulo

OURO

Moses
DE2
FEV
ABR
JUN

' AGO
OUI
DEZ

Max
139 000
163 000
707 000
756 500

323 5000
408 000
514 500

Preços i»r um grania Unidade (íe nogoaos L
(jolos (le ?bí) gramas
Mercado Cáfmo

CAFE

Min
1391)00
16? MO
19!! 000
253 liOO
32? 500
406 000
517 000

Focb
i.ei ooo
167 500
?01 600
256 100
324 000
408 000
514/00

Mesas
DE/
MAR
MAI
JUL
SET
DEZ
Coi.iuio om Cr$'Sdr>i do 60 Ki]
Mercado Fume

Max

1 B86 500
470 500
4.181,00
857 500

Min

7 SOO 000
3.470600

448 6M
867 500

Fech
19600011

886 500
470 500
448 500
857 500
832 500

Apesar du estabilidade do
dólar no paralelo, o ouro
continua a apresentar ten-
dência declinanie por causa
da queda na cotação exter-
na. Ontem, o grama no
mercado à vista da Bolsa de
Mercadorias de São Paulo
foi cotado a Cr$ 136 mil
500, menos Cr$ J mil 300

que na véspera.
_mim_miM,m^__m^^_____r__: in mumu.Dólar na semana

(Cr$)

Libor
l.itas para 12/IJ (quinta-feira)
Moeda: Dólat norlc-amcricano
1 tnes:
1 meses:

6 meses:
I ano.
Fnnlc: Bancn Central dn Brasil
Observação; Primc-ratr: 9,5^

R I I
K I lh
X .1/16
X 5/lfi

Ouro
Telefone

BOI

Dia
09
III
II
12
13

Compra
l).M)5

9.655
9.7115
9.755
9.805

Venda
9.655
9.705
9.755
9.805
9.855

Golrimine 240 6030
New Gold 240 7460
Gold Invest 262 8711
Jahl 224 8497
CBM Salta 2163206
Otjfinvest
I Magnum 267 4595
IhouH.id 793 0692
Invest Dor 724 6338
Real ISP| 251 3255

Meses
DE2
FEV
ABR
JUN
AGO
OUI
DEZ

Compra
CR»

133 500
137 000
133 WO
133 000
133 000
133 000
133 000
132 500
132 500
132 500

Max
215 000

73? 000
777 000
389 OOO
506 000
535 000

21
Min

iOoo

Vanda
CR»

138 500
137 000
136600
1.18 500
138 000

137 000
137 000
137 000
137 500
137 500

Cotação em CrJlíikg
Mercado Irregular

Metais

779 OOO
770 000
3B4 500
49S0OO
537 500

Och
2I5 0O0
?ll 000
230 500
770 250
386 500
498 500
533 000

Canilanimo
As laias puWicadis loiam divulgadas onlem pelo Banco Ceniial as I6b30rr

Cotações dos Metais en
Alumínio
a vista
ires meses
Cobra (Calhodesl
á vista
três meses
Estanho iSiandardi

IONDRES. onlem

709.0
734.0

9640
983,0

vista Sfwnso
r-ospensoIres meses

Estanho (Highgrado)
suspenvi
suspenso

vista
fes meses
Níquel
a vista
ires meses
Prata

7100
7315

9645
983,5

suspenso
suspenso

suspenso
suspfinw

?/K8
7836

7790
28.15

Dólar
Coroa Dinamarquesa
(.Oina Nor.jpguesa
Ccoa Sueca
Dolai Australiano
Dólar Canadense
tscudo
Fiortm
franco Belga
Tranco francos
f ranço SuiCO
Iene
Lta
Lua
Mil reo
Pesela
Xelim

OnriutporUS»
Compra

1.0000
9.1741
7.6S06
7.7120

0 67894
1,3945
169.68
7.8633

511,634
7,7330
2,1153
703 09
1.4306
1721.6
2.6344
156.64
17.8.34

laxas obndas no Mercado de Nova loique
Dólar» por drviM

Vanda
I 0000

9 7119
7.7164
7.7440

0 68766
I 4004
161.32
7.8667
61.871
/.7690
7,175?
704.01
1.4374
1779.5
2.5466
167.36
17.926

Alemanha Oodonial
Argentina
Brasil

a vista 400 -íoi Colômbia
três meses .in 412 í spanna
Zinco franca
a vista (Standatd. 4W 41,; lny.dterra
lresmesos(Highgradol 4fi'í .16-1 Ilalia
Nola Alumínio, Cobre, Estanho, Niqual a 2n Japão
co em hbras por tonelada Suica
Prata - em ponse por (roy (31.103 grs) üruauai

¦—— Hong hong

Ontem
0.3938
1.7600

OOOOKM
0,0066
0 005S

0 006369
0.1791
1.4340

0,000680
0004914

0.4714
0.0080
0.1781

2 (eira
0,3948
1.2600

0 000104
0,0057
0.0059

0 006-107
0.1794
1.4596

0,011068?
0,(X_4918

0.4731
0.0084
0.1781

Pa ridada» por Cr»
Compra
9656.00
1048.10
1761.23
1746.77
6665.17
6894.46
59.850

3367.98
186.13

1747.76
4543.10
47,376

13817.44
6.58?5

3797.8?
61.356
538.6

Drviu por dotar
Ontem
7.5395
0.8000

9666,00
178.79
171.25
157,00
7,6466
0.6974

1774.00
703,60
2,1215

124,2
7.8060

Vend.
9706 00
1067,87
1263.57
1258.43
6625.7?
6959,48
60.778

3401.37
187,96

1255,01
4688.00

47,787
13949,97

5.637?
3829.31
61.957
644 19

2 feira
2.6330
0.8000

9605 00
177,98
170.00
156.19
7.7260
0.686?

1717.60
203.36
2.1135

119.5
7.8050

O diretor da área dc mercado de eapilais do
BNDES, Francisco Grós, afirmou, no Rio, queo banco não tem intenção dc ofertar ao públiconovo lote dc ações da Petrobrás de sua carteira.
Informou que, do total de 5 bilhões de ações
preferenciais ao portador da estatal do petróleo
que estão sendo vendidas. 2 bilhões X(H) milhões
dc papéis já foram processados, representando
2(H) mil novos acionistas para a empresa.

Acrescentou que. dentro de um esforço parasc obter um máximo dc pulverização entre os
novos proprietários das ações, algumas institui-
ções, como a Planibank, Roma. Umuarama e
London-Multiplic, ainda estão ofertando papeis,em lotes máximos de 5 mil ações por comprador!

MacCann-Erickson
quer comprar uma
agência do Brasil

São Paulo — Com um investimento dc 5
milhões 800 mil dólares, a McCann-Erickon
Brasil inaugurou, onlcm, sua nova sede (com 10
mil metros quadrados dc área construída), pas-sando a possuir o maior escritório internacional
da empresa, que conta com mais de 100 agências
de publicidade em 65 países.

Segundo o presidente da McCann-Erickson
Brasil, Jens Olesen (também vice-presidente
executivo mundial e direlor regional para a
América Latina), a agencia — há 5(1 anos no
Brasil — tem planos para comprar, em 1986 e
1987, uma empresa de publicidade brasileira."Estamos 

analisando três ou quatro agencias,
mas nada ainda está definido", disse Olesen.

A McCann-Erickson faturou, este ano, no
Brasil. 14''. acima da inflação e lem a previsãodc obter um lucro real de cerca dc 10% cm 1986
(baseados em uma inflação de ____()''. ). Jens
Olesen não revelou o valor real do faturamento
da agencia no Brasil, mas garantiu: 

"Este 
foi o

melhor dos últimos cinco anos."

O presidente da Comissão de Valores Mobília-
nos (CVM). Adroaldo Moina da Silva, disse
que a entidade tem dados suficientes para esti-
mar que a Petrobrás conquistará 350 mil novos
acionislas através da operação de venda das
ações.

A Corretora Invesplan. de São Paulo, ven-
deu um total de 86 milhóes 243 mil ações da
Petrobrás para 9 mil 991 investidores, numa
media de 8 mil 632 ações para cada um. Desse
total, 78,36%, ou seja, 68 milhões 247 mil ações
foram adquiridas por investidores residentes nas
capitais dos estados (a maioria em Sáo Paulo e
no Rio) e o restante, 21.64r'. (17 milhões 996
mil), para investidores do interior.

Prejuízo previsto
da Caraíba Metais
é menor este ano

São Paulo — A Caraíba Metais terá. esle
ano, um prejuízo menor do que o previsto e,
dependendo das condições da economia no
próximo ano. poderá sair do vermelho, infor-
mou onlem o presidente do Conselho da empre-
sa. Plínio Assmann. O prejuízo previsto paraeste ano cra de CrS I trilhão 600 bilhões e,
segundo Assmann. poderá ser reduzido para um
pouco mais de CrS 50(1 bilhões.

Isso se deve, informou, a uma série de
providencias adotadas no curso do exercício
sobretudo na arca do BNDES, o principaiacionista da empresa. "É claro que a conjuntura
que o país atravessa é de alguma incerteza, mas,
se a situação for normal no ano que vem. como
tudo leva a crer. a Caraíba deve ler um balanço
positivo, lucrativo", disse cie.

Plínio Assmann considera "totalmente ino- i
porluna" a privatização da Caraíba Metais no
momento, observando que existem muras em-
presas controladas pelo governo cm melhores
condições de serem transferidas á iniciativa
privada.

A
C »INDUSTRIAL _¦_¦__¦__¦¦¦__¦

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Comunicamos aos nossos clientes, fornecedores, instituições de cré-

dito e demais interessados que, a partir de 11 de dezembro estaremos
transferindo as atividades do Escritório-Rio para a nossa Sede, à
Av. Koeler nP 260 - Petrópolis (RJ), cujo n° de telefone é o seguinte:
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CLASSIFICADOS

AOS SEGURADOS DA
AUXILIAR SEGURADORA

Tendo a Bradesco Seguros assumido o controle
acionário da Auxiliar Seguradora e para que o seu
seguro não sofra solução de continuidade e ascoberturas anteriormente contratadas permaneçamem pleno vigor, comunicamos que, em face daliquidação extrajudicial do Banco Auxiliar S.A , todas
as Notas Seguro emitidas pela Auxiliar Seguradora
ou pelas Seguradoras do Grupo Bradesco de Segu-
ros, em cobrança no referido banco, terão o seguinte
tratamento:
1. As Notas de Seguro cujas datas de vencimento

esteiam compreendidas no período de 19/11/85 a
2012 85 estão automaticamente prorroqadas pa-ra 23/12/85;

2. Os segurados que estejam de posse das suas
respectivas Notas de Seguro, poderão quita-lasem qualquer Agência Bradesco;

3. Para os segurados, que por qualquer motivo nâo
esteiam de posse das suas respectivas Notas de
Seguro, temos a informar que estas encontram-
se disponíveis na agência Bradesco. abaixo, onde
também poderão ser obtidos os esclarecimentos
que se fizerem necessários

Rua 1° de Março. 45/47 — Centro
BRADESCO SEGUROS

RJ

NEGÓCIOS E FINANÇAS
IihJik us dias no Priin__ir_i ( ...i.-rn,, *
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Com uma espetacular apresentação gráfi-ca e um rico editorial informativo, onde
destacam-se nomes consagrados como
Carlos Eduardo Novaes, Sérgio Cabral,
Adelzon Alves e outros, a revista SAMBA
RIO SAMBA registrará em todos os deta-
lhes, com muitas cores e descontraçào,
a mais importante festa carioca -
0 CARNAVAL,

Impressa em offset sobre papel cou-
ché, em edição bilingüe (português/

inglês), SAMBA RIO SAMBA terá
uma tiragem real de 160.000
exemplares com uma distribui-
ção garantida nos aeroportos,
nos principais hotéis da cidade
com EXCLUSIVIDADE na Pas-
sarela do Samba e em todos

os postos da Riotur.
Como órgão oficial da Liga In-
dependente das Escolas de Sam-
ba do Rio de Janeiro, é a revista
autorizada pela Riotur a ser dis-
tribuida na Avenida nos desfiles

das Escolas do Grupo 1-A.
SAMBA RIO SAMBA assegurou

desta forma o seu sucesso neste
CARNAVAL.

E você que não pode ficar de fora
da Avenida reserve já o seu espaço, as-
segurando o direito de seu produto des-

filar para mais de 600,000 leitores a um
custo menor que o de um camarote.
Entre em contato conosco nos telefones'
233-8939 e 267-5800

WV
3PiIJUXtfJ

Garantida pela LIGA

^
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Funaro calcula
Belluzzo afirma
que pacote não
é inflacionário

Sáo Paulo — 0 assessor econômico
do Ministério da Fazenda. Luiz Gon-
zaga de Mello Belluzzo. refutou ontem
as acusações de que o pacote econômi-
co do governo irá provocar unia hipe-
rinflaçâo, argumentando que o aumen-
to de prec.os não é causado por um
aquecimento da demanda, mas por
falhas nas políticas de abastecimento
de produtos agrícolas e de matérias-
primas essenciais, que serão corrigidas
já no próximo ano.

O economista assegurou que os
críticos do pacote estão "violando o
principio da contradição": Ao mesmo
tempo em que elogiam o aspecto redis-
trihutivista do conjunto de medidas,
que proporciona um desconto na fonte
incidente sohre os salários bem menor
do que o atual, eles acreditam que a
medida será maléfica por reaquecer a
demanda, favorecendo o incremento
da inflação."Não estamos lidando com
uma inflação de demanda", garantiu
Belluzzo, que manifestou sua estra-
nheza pelo fato de que o pacote não
está sendo entendido em sua pleni-
tude.

Para o assessor, é falho o argumen-
to de que a inflação será estimulada
pelo pacote uma vez. que as empresas
atingidas pelas medidas de aumento da
carga tributária irão repassar esta ele-
vação aos preços dos produtos. 

"Se o
aumento da carga for repassado, irá
conseqüentemente e na mesma pro-
porção elevar o lucro tributável da
empresa, anulando o aparente e enga-
noso benefício que ela conseguiria com
o repasse", explicou Bclluzzo. Com o
repasse aos preços, a empresa só faria
aumentar a arrecadação dc impostos
do governo, e não os seus lucros.

— Então, por que repassar? —
perguntou Belluzzo. Mesmo que os
administradores das empresas tenham
esta intenção de resto, para ele, ilusó-
ria — o governo náo permitirá. Ele
anunciou que o governo irá introduzir
aperfeiçoamentos na sistemática ope-
racional do Conselho Interministerial
de Preços (CIP), que dificultarão au-
mentos dc preços sem bases reais.

Alimentos
O ataque à inflação será, também,

por outra frente. De acordo com o
economista, um dos principais fatores
de realimentação do índice inflacioná-
rio é a escassez de oferla de importan-
tes produtos como carne, arroz, feijão
e milho, cujo peso na determinação
final da inflação é muito grande. Por
isso o governo irá retirar SOO milhões
de dólares tio acréscimo que haverá
esle ano nas reservas cambiais do país,
que atingirão, até o final do ano cerca
de 8,5 bilhões de dólares, para custear
a importação desses produtos, visando
formar um estoque regulador.

dezembro
admitiu

Brasília — A inflação d
deverá ficar em tonto de 12.50
ontem o ministro cia Fazenda. Dilson
Funaro. Com isso a inflação anual —
medida pela variação das ORTN — fe-
chata em cerca de 225'V. um ponto
percentual acima do resultado do ano
passado (223.lc'<).

A diferença é que, no ano passa-
do. tínhamos recessão e desemprego e
este ano conseguimos criar I milhão 511(1
mil empregos, eom a economia crescendo
l'"i — argumentou o ministro da Fa-
zenda.

Segundo Funaro. com a mudança do
índice da inflação (usava-se o índice
Geral de Preços, calculado pela Funda-
Cão Getúlio Vargas, e foi substituído, no
mês passado, pelo índice de Preços ao
Consumidor Ampliado, calculado pelo1BGF). já era esperado um resultado
elevado para a inflação tlc dezembro.

I; que o IPCA tem uma clefasa-
gem de 12 a 13 dias em relação ao IGP.
de modo que, cm dezembro, ele estará
refletindo muito mais a inflação de no-
vembro —, disse Funaro.

O ministro reconheceu que não rcsla-
rá ao consumidor alternativa, senão pa-
gar o aumento de preço do café no
mercado internacional. Anteontem, o go-verno referendou um aumento dc 45%,
decidido pela indústria torrefatora. em
função dos preços da matéria-prima.

O governo não pode fazer com o
café o que laz com o trigo, subsidiando
metade do preço —. alegou Funaro.

Alora o café e o milho, disse o
ministro, os demais preços agrícolas tém
demonstrado estabilidade em dezembro
c. náo fosse pela seca no Paraná. Minas
Gerais e São Paulo, não compromete-
riam o índice de inflação.

Os choques agrícolas c as maxidesva-
lorizações do cruzeiro foram, de acordo
com o ministro, os responsáveis pelas
mudanças de patamar da inflação brasi-
leira de 50% para 100% e daí para 2009Í.

que inflação chegue
Brasília — Foto dp I uriann AnHraHo

aceita
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Dilson I'unaro

—- De uma máxi estamos livres, por-
que o país tem reservas acumuladas e
estamos importando alimentos para re-
solver o problema do abastecimento —,
disse Funaro.

Ouanto á viagem do presidente do
Banco Central aos Estados Unidos, o
ministro da Fazenda assinalou que o paísnão está negociando nenhuma carta de
intenção, mas apenas apresentando os
números do orçamento dc 1986 e do
pacote fiscal aprovado pelo Congresso,
para informação á comunidade financeira
internacional.

— Ate como membros do Fundo
Monetário Internacional, teríamos quefazer isso. Mas há uma grande diferença
entre o que estamos fazendo e a apresen-
tação de uma carta de intenções, sujeita a
monitoramento —. esclareceu o ministro.

Sayad conta com juro mais baixo
Brasflia — O governo está trabalhan-

do com a hipótese de as taxas de jurosinternas oscilarem entre I29í e 14%
acima da correção monetária ao longo dc
1986, como lorma de viabilizar a econo-
mia de CrS 35 trilhões nas despesas
financeiras do setor público no próximoano. Foi o que afirmou o ministro do
Planejamento, João Sayad, cm entrevista
à Empresa Brasileira de Notícias (EBN).

Em relaçáo á dívida pública interna,
relatou o ministro Sayad. as metas são no
sentido de um crescimento de 6%, no
mesmo nível do Produto Interno Bruto
(PIB). Com isso, explicou, "em 1986, as
empresas estatais não terão nenhum dé-
fiel operacional c seráo capazes de finan-
ciar todo o seu programa de investimen-
tos e de pagar, no seu conjunto, a totali-
dade dos juros externos (estimados em 8
bilhões de dólares).

A privatização
Sayad garantiu que o governo federal

não quer perder e nem vai perder o
controle das suas empresas mais impor-
tantes. como a Petrobrás e a Vale do Rio
Doce, "que fazem parte de uma políticaindustrial do país". O ministro do Plane-
jamento confirmou que o Tesouro da
União vai obter pelo menos Cr$ 15 tri-

lhões. através da venda de companhias
estatais ao setor privado. Trata-se. segun-
do ele, de empresas que passaram ao
setor público indevidamente c, agora,"devidamente saneadas", seráo devolvi-
das ao setor privado.

A respeito do crônico problema da
inflação, o ministro Sayad mostrou-se
pouco otimista. Segundo cie, "a socieda-
dc brasileira vive com a inflação e se
acostumou de certa forma com ela, não
querendo dizer que ela deixou de ser
desagradável".

O lato dc a sociedade brasileira ter-se
acostumado com o fenômeno inflacioná-
rio tem algumas peculiaridades, disse.
Ele citou o fato de, cm janeiro, todo
mundo reajustar os preços: é a chamada"inflação 

gregoriana". Por que em janei-
ro?, indagou. Ele mesmo respondeu:

— Porque mudou o ano. E uma
forma de defesa da inflação, que cria
mais inflação.

No entendimento do ministro Sayad,
a seca que afetou a região Centro-Suí vai
causar problemas no abastecimento de
gêneros alimentícios no decorrer de 1986,
e, em função disso, "precisamos traba-
lhar para evitar uma explosão nos preçosdo milho, do feijão, do arroz c da carne".

CARIOCA PEGATÁXI EM
FINS E DESCOBRE COMO É

BARATA A PASSAGEM AÉREA.
CON

Algumas pessoas acham que alugar
carros no Brasil e algo caro e complicado.

E, quando viajam, acabam ficando a
mercê dos taxis. Mas, para alugar um
carro pela Avis, você só precisa chamar
a CAR — Central Avis de Reservas.

Sem pagar nenhum impulso, você
reserva o carro que quiser, na cidade
que bem entender.

Chegando ao destino, mesmo que o

vôo atrase horas, o carro escolhido está
lá à sua espera.

Daí é só dar a partida e ir embora
tranqüilo. As tarifas, além de serem
Super-Econômicas, incluem um serviço
de atendimento de emergência para
qualquer imprevisto. Na sua próxima
viagem pelo Brasil, alugue um carro Avis.
E continue achando passagem aérea
muito cara.

MÊÉ
ALUGUE UM CARRO

CAR - tels.: (011) 258-8833 - toll-free: (011)
800-8787 e 800-8072.

DUHATEX S.A.
COMPANHIA ABERTA - CGC. 61.194.080/0001-58

^¦Masca AVISO AOS ACIONISTAS ACflü
Comunicamos aos senhores acionistas que os certificados tle ações representativos do des.dobramento de ações, aulonzado pela AGE de 14 11 85. serão entregues a part,, de 16 dedezembro de 1985, nos seguintes locais

Departamento de Acionistas: A Avenida Paulista. n.° 7 • 13" andar - Sao Paulo - SP
Banco Itau S A Em sua rede de agencias, sendo que. na cidade do Rio de Janeiro os acio-nistas. pessoas jurídicas seráo atendidos na Divisão Aqéncia deAlendimento-Rio, a Praça Pio X. 99 ¦ 8" andar
As Instituições Financeiras e Sociedades Corretoras serão atendidas no Departamento deAcionistas da Sociedade, em Sao Paulo - SP
Ações ao Portado- A entrega dos certificados de acoes provenientes do desdobramento

será efetuada contra a apresentação do cupom n" 79 que devera sercolado no foi mulano propr ío a disposição dos senhores ac.omstas nosendereços acima

Sao Paulo 09 de dezembre de 1985
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

QUEM
PERDE

0 JORNAL
DO BRASIL
PERDE UM
POUCO DO
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a 225%
elevar quilo

do café para Cr$ 51 mil

esti
rjp
V>< X JL

O consumidor pagará, a parlir de
hoje, CrS 51 mil 300 pelo quilo do café
torrado e moido, vendido até ontem a
CrS 35 mil 4110. O reajuste do produto _
de 44,()1% — foi aprovado ontem pelo
Conselho Interministerial de Preços
(CIP) ad rvferendum do plenário do
órgão, que se reúne amanhã.

A autorização do CIP para reajustar
o café coincidiu com a liminar dada
ontem pelo Tribunal Federal de Recursos
(TFR) aos torrefadores dc café moido e
solúvel, proibindo o CIP de fixar preços
inferiores aos custos de produção e impe-
dindo o órgão de adotar qualquer puni-
ção contra os industriais até o julgamento
final do mandado de segurança.

O aumento do café. autorizado pelo
CIP, foi comunicado por telex ao supe-
rintendente da Sunab. Frikson Madsen.
que estava no Rio e desconhecia a deci-
são da indústria de moagem e torrefação
de romper com o controle oficial de
preços. Madsen afirmou que a Sunab
poderia voltar a regular os preços do café
através dc portaria, caso recebesse esta
orientação do governo.

Carne
A Sunab já autorizou a Cobal a

colocar junto aos supermercados cariocas
a carne importada do Uruguai. Segundo

a Cobal, chegaram alé agora ao Rio de
Janeiro (illtl toneladas do produto com-
prado pela Interbrás. Alé o final do mês.
chegarão mais 4 mil toneladas de um tolal
de 15 mil adquiridas no exterior.

O superintendente da Sunab infor-
mou que o preço da carne a ser vendida
aos supermercados será mantido em CrS
11 mil o traseiro (quilo) e CrS X mil o
dianteiro, garantindo assim estabilidade
nos preços de varejo.

Multas
Nos últimos 2(1 dias a Sunab iniciou

uma fiscalização mais rigorosa nos esta-
belecimenlos varejistas das capitais brasi-
leiras. O novo sistema de "blitz" levou-a
a multar 3 mil 414 estabelecimentos,
desde padarias, bares, acougues e super-
mercados. As infrações decorreram de
majoração de preços, deixar de afixar
preços e não cumprimento de normas
estabelecidas em Portarias.

Ronaldo Paciello Buscaccio, diretor
de fiscalização da Sunab, informou que as
multas variam de um terço do Maior
Valor de Referência (MVR), equivalente
a CrS "O mil. ate CrS 27 milhões. No Rio
foram multados 178 estabelecimentos de
varejo e em Sáo Paulo 316.

IBGE acaba depois do Natal
pesquisa da taxa deste mês

São Paulo — O anúncio do IPCA —
índice que mede a laxa dc inflação — de
dezembro deverá ser feito dia 26 ou 27.
informou ontem o presidente do IBGE,
Edmar Bacha. Ele evitou qualquer previ-
são: "Ouando anunciarmos o índice, ele
será conhecido por Iodos ao mesmo tem-
po e não como acontecia antes, quando
apenas alguns privilegiados ficavam sa-
bendo de quanto seria a taxa do mês".

Bacha explicou que o IBGE divulga-
rá o IPCA um dia antes da publicação do
índice no Diário Oficial. Ele explicou
logo depois do Natal, o instituto já terá
praticamente concluído o trabalho de
coleta de preços nas quatro semanas de
dezembro, englobando as áreas metropo-
litanas de São Paulo e do Rio. que têm
peso de W% no IPCA. Das outras oito
regiões metropolitanas, explicou Bacha,
ficariam faltando apenas informações
complementarei de áreas mais distantes,
como Belém do Pará. que não têm in-
íluéncias significativas na composição do
indicador.

O presidenle do IBGE disse que o
IPCA tem a vantagem dc ser um indica-
dor mais abrangente, por levantar o custo
de vida de quem ganha de um a 30

salários mínimos — o qae cobre 919í da
população urbana. — por ter levanta-
mentos de 1(1 regiões metropolitanas e
coletar um total dc 250 mil preços, que
dão. na media, o índice que determinará
a inflação do mês.

Levantamento
Bacha informou que o IBGE anun-

ciará, segunda-feira, o resultado da cole-
ta dc preços no período de 13 de novem-
bro a 3 de dezembro. Dc acordo com a
metodologia do IBGE, o IPCA desse
período refletirá a inflação de 24 dias (do
dia 29 e meio de outubro ao dia 23 e meio
de novembro).

Até agora. IBGE divulgou apenas a
coleta de preços de 13 de novembro a 26
de novembro, totalizando um índice de
10% que refere-se á variação dos preços
médios entre estas duas semanas e o
período imediatamente anterior (17 de
outubro a 12 de novembro). A coleta de
preços, relativa á quarta semana, loi
encerrada ontem. Segundo o IBGE. a
taxa de dezembro representará a inflação
acumulada no período de 27 dias e meio
(do dia 29 e meio ao dia 26. que sáo os
pontos médios dos dois períodos).

ano
Construção terq
alta de preços
mais violenta ';

A inflação acumulada de janeiro a
dezembro, no setor da construção civil,
será de dc/ a vinte pontos percentuais,superior a inflação do país, no mesmo
período. A informação foi dada onlem
pelo presidenle da Câmara Brasileira^»
Indústria da Construção (CB1C), Luiz
Roberto Andrade Ponte. Nas suas previ-soes. a nível nacional, os índices inílacio-
nários deverão acompanhai o percentualregistrado este ano. no Rio Grande do
Sul (244'; |. „.„,,„.

Andrade Ponte disse que. ao contra-
rio dos anos anteriores, em 1985 foram os
custos dos materiais de construção os
principais responsáveis pela disparada da
inflação no setor tia construção civil. Até .
o ano passado, o principal componente
era a mão-de-obra que. no atual período,
deverá subir cerca de dois pontos percen-tuais acima da inflação média do país
(devido ao que foi incorporado como
produtividade).

O presidente da CBIC estima que.em 1986, poderá haver um crescimento
real de ll)':r na produção de habitações
em relação ao atual exercício, que teve
um desempenho "péssimo". Ele afirmou
estar preocupado com a escassez cada, vez
mais acentuada na oferta de habitações,
nas regiões dos grandes centros urbanos,
As declarações do presidente da CBIC
ocorreram durante almoço de confrater-
nização de cerca dc 400 empresários do
setor da conslrução. com dczenasi de
autoridades e políticos. Na ocasião, o
presidenle do BNH, José Maria de Ara-
gáo. explicou que. apesar da mudança de
índices (do INPC para o IPCA), os
contratos de financiamento do Sistema
Financeiro da Habitação, regidos pelonovo plano de equivalência salarial, per-maneeerão durante um ano eom o reajus-
te ilas prestações fixado pelo percentual
do INPC.

Rio-Sul
até

interessa
a japoneses ¦

Cm grupo empresarial ja|vmés. duas-
empresas estatais e uma pessoa fisiea'jà'
pediram e obtiveram da Caixa Economia
ca Federal (CEF) o detalhamento'yàs'
condições para a compra da Torre Rio-
Sul. O presidenle da Caixa. Marcos Fiei-
re, não quis adiantar os nomes dos inte- .
ressados jx>r ser "assunto sigiloso" e
informou que as propostas serão abertas,
no próximo dia 23. O preço do imóvel de:
411 andares supera a casa dos CrS. .700.
bilhões.

Marcos Freire informou que as apli-
cações da CEF na arca imobiliária terão,
em 1986, um crescimento de 60%i se
comparadas com o atual exercício. A
previsão e de liberações mensais da or-
dem de 8 milhões 500 mil UPC. Freire
disse ser contrário a qualquer mudança
na estrutura do atual sistema que afete a
posição solida conquistada no mercado.
pela Caixa Econômica.

lllliain

O milésimo poço
A a Petrobrás comemora hoje, no

local, a perfuração do milésimo poço, no
campo de Carmópolis, na parte Sudoeste
da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas. O
campo abrange parte dos municípios dc
Carmópolis, Rosário do Catete, Japara-
tuba. General Maynard, Maruim c Santo
Amaro das Brotas. Sua área total é de
100 quilômetros quadrados. O volume de
óleo da jazida é estimado em I bilhão 500
milhões de barris, volume náo ultrapassa-
do por nenhum outro campo brasileiro.

Navios & madrinhas
O ministro das Minas e Energia,

Aureliano Chaves, é esperado hoje no
estaleiro Verolme, onde sua mulher, D
Vivi, será a madrinha do navio Docebay,
encomendado pela Docenave. a compa-
nhia de navegação da Vale do Rio Doce.
O granclciro. de 135 mil toneladas, será
lançado ao mar ás 12h30min. No dia 17 é
esperada a visita do presidente José Sar-
ney ao estaleiro Ishikawajima, acompa-
nhando sua mulher. D Marly, escolhida
madrinha do granclciro Docefjord. de 305
mil toneladas, o maior já construído no
hemisfério Sul. encomendado pela Wil-
sea, uma subsidiária da Docenave na-
Libéria.

investimento externo
A posição dos investimentos e rcin-

vestimentos estrangeiros no Brasil em
marco deste ano (último dado disponível
no Banco Central) atingiu 23 bilhões 224
milhões de dólares, contra 23 bilhões ll
milhões de dólares no mesmo período do
ano passado. O ganho de 215 milhões de
dólares — cerca de l),99í — é resultante
de um acréscimo de 492 milhões de
dólares na conta de investimentos e de
uma queda de 277 milhões de dólares na
conta de reinvestimentos. Com 349! do
total dos investimentos externos no país,
os Estados Unidos ainda mantém a lide-
rança no volume de capitais aplicado por
empresas estrangeiras. Fm seguida vêm a

m

Alemanha Ocidental (I.
(9,3%), a Suíça (7,4%)
(5.3'í 1.

.3), o Japão
• a Inglaterra

O comércio e a dívida
Em discurso anteontem, durante a T

Conferência Monetária e ile Comércio
Internacional, em Filadélfia (EUA), o
deputado Pratini de Moraes (PDS-RS)
destacou que a relação enlre comércipV"
dívida, no caso dos países em desenvolvi-
mento. e real e deve ser estabelecida'
politicamente. Segundo Pratini de Mo-
raes, paia a maioria dos brasileiros essa
relação entre os dois é muito simples:"Se
náo podemos vender nossos produtos,,
náo podemos pagar nossas dívidas."

1 I

Táxis sem 1PI
O presidenle José Sarney sancionou

ontem projeto dc lei aprovado pelo Con-
gresso em novembro que isenta do Im-
poslo sobre Produtos Industrializados
(IPI) os táxis adquiridos já a partir de
hoje. A isenção do IPI determinada pelanova lei — velha reivindicação dos pro-
prietários dc táxis — beneficia também os
veículos adtpiiridos pelas cooperativas de
trabalho concessionárias de transporte
público de passageiros e representa uma
redução de preço da ordem de 16''í paraos automóveis.

Colaboração necessária
¦ Apesar de considerar que o Brasil,"sem a menor duvida", será uma das
maiores potências do inundo dentro de 50
anos. o diretor-presidente da Siemens.
Helmut Vervuert. afirmou onlem. no
Rio. que a economia brasileira náo olere-
ce condições para financiar Iodas as pes-
quisas tecnológicas necessárias, para que
venha a alcançar o mesmo nivel de desen-
volvimento do Japão c dos EUA. O
presidenle da Siemens assegurou que o
pais não pode preseindii de colaboração
estrangeira na arca tecnológica.

Mi i
VmMM>

Os seus filhos não vão sair
nas ferias? Estão precisando de
uma boa reforçada no inglês?
Mande-os pata a Berlitz em
janeiro. O Centro de Idiomas
Berlitz acaba de criar uni curso
dc inglês para adolescentes, a
preços muito especiais.

Através do exclusivo

Método Berlitz, eles vão
aprender a ouvir, repelir e falar
o inglês, da mesma forma tpie
aprenderam o português. Num
ambiente descontraído, em
grupos reduzidos, com
professores especializados. K
terão unia ocupação nas férias,
alem de gostosa, inesquecível.

Centro de Idiomas
—Berlitz

¦^————¦—¦—UM|y

0 método faz a diferença.
SÃO PAUI f) - Moema: 572-0828 - Jardins: 881-3877 Centro: 36-8021
Pacaembu: 864 2411 «CAMPINAS tone: 53-3833 • RIO DF JANEIRO
Ipanema: 267 1249-C entro: 24<)-6606«BELOHORIZONTE tone 223 7SS2
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Indústria quer 30%
de aumento no preço
dos carros dia 16

Brasília,— Alé o dia 16, os preços dos automóveis devem
sofrer um aumento de 30%, se depender da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Para o seu
presidente, André Beer, esse índice seria o único capaz de
compensar a defasagem existente entre o investimento no produto
e o seu preço de mercado. O Conselho Interministerial de Preços,
que se reúne amanhã, calcula que essa defasagem não ultrapasse
257o.

,,,, O presidente da Anfavea, que foi recebido em audiência pelo
presidente Sarney, no Palácio do Planalto, afirmou que a situação
das empresas montadoras é, de modo geral, "insatisfatória"
quanto à rentabilidade: "Claro 

que os dados variam de empresa
para empresa, mas pode-se afirmar que alguns produtos estão
dando prejuízos. Isto, é claro, quanto ao mercado interno, porque
no mercado externo a situação é ótima. Exportamos 1 bilhão 84
milhóes de dólares cm 1985, e pretendemos chegar aos 2 bilhões
de dólares ano que vem".

De qualquer maneira, André Beer afirmou que sua visita a
Sarney teve o objetivo de levar boas notícias: "Os problemas, nós
discutimos com o CIP". Ontem, elc disse ao presidente que, de 84
para cá, as fábricas de automóveis atingiram a marca de 147 mil
empregos — índice que só foi obtido em 1980 — e produziram 950
mil veículos, dos quais 200 mil para o mercado externo. As metas
do setor, para 86, são atingir a marca de 150 mil empregos e
produzir acima da faixa de 1 milháo de unidades.

Vendas crescem
'"'O setor de revenda de veículos — 3 mil 648 concessionárias

autorizadas em lodo o país — fechará o ano com um crescimento
em torno dc 12'/;, revelou ontem em Sáo Paulo o presidente da
Abrave — Associação Brasileira dos Distribuidores de Veículos
Automotores — José Carlos Gomes Carvalho. Segundo ele, de
janeiro a novembro deste ano as vendas de veículos no mercado
interno tiveram um crescimento de 12,6%, em comparação com
igual período do ano passado.

José Carlos Gomes Carvalho prevê para I9R6 um crescimen-
to no setor de 59! a 8%. í.-lle informou que as revendedoras
continuam trabalhando praticamente sem estoque, porque a
demanda lem sido maior que a oferta.

A Krupp Metalúrgica, de Campo Limpo Paulista (SP), está
negociando a cessão das instalações da Krupp Indústrias Mccáni-
cas de Betim (MG), para a Ford, que produziria lá virabrequins e
componentes para os seus tratores. As negociações, segundo
revelou ontem uma fonte da Fiat Automóveis, estariam sendo
realizadas a nível da matriz da Ford, nos listados Unidos, e está
previsto inclusive o repasse de alguma encomenda para a FMB
S/A, vizinha da Krupp em Betim e fabricante dos blocos dos
motores Fiat.

A Krupp Campo Limpo pertence ao Grupo Fried Krupp
GmBH, da Alemanha.

Pequeno e médio bancos
perdem 15% dos depósitos
com liquidação do Comind

São Paulo — A liquidação extrajudicial dos bancos Comind e
Auxiliar provocou uma perda de 15% nos depósitos à vista c a
prazo dos cerca de 80 pequenos e médios bancos do país.
Temendo pela saúde financeira desses bancos, a população fez
retiradas depositou o dinheiro cm grandes bancos privados
nacionais, nas instituições sob controle do Estado c nas filiais de
bancos estrangeiros.

Esta fuga de capitais dos pequenos e médios bancos não os
abalou. "Nenhum deles recorreu ao socorro de liquidez do Banco
Central. Não há, na história, registro de intervenção do BC em
instituição de pequeno ou médio porte", assegurou o presidente
da Associação Brasileira dc Bancos Comerciais (ABBC), José
Baia Sobrinho.

Apesar de as liquidações terem abalado o sistema financeiro,
os pequenos e médios bancos continuam, cm sua opiniáo, sólidos,
líquidos e bem administrados, o que deveria afastar qualquer
receio dos investidores. "Os banqueiros náo são cafajestes. Sáo
pessoas sérias e que trabalham duro", afirmou Baia Sobrinho,
argumentando que o sistema sofreu muito com as liquidações, mas
que gradualmente os pequenos e médios bancos irão recuperar os
depósitos que perderam.

As liquidações e os casos do Sulbrasilciro e do Habitasul, que
foram estatizados, estão favorecendo, de acordo com Baía Sobri-
nho, á manifestação de correntes políticas no Legislativo que são
contra a livre iniciativa e que pretendem tornar estatais todos os
bancos do país, através da Constituinte.

Habitasul paga
,,Os investidores do ex-banco Habitasul recebem, a partir de

hoje, (i)% dos seus investimentos, à vista e com correção
monetária. Sáo cerca de CrS 304 bilhões 700 milhões que estavam
bloqueados desde fevereiro. Os outros 40% foram investidos na
compra de açóes da holding Companhia Habitasul de Participa-
ções e serão transferidos para o Banco Meridional como daçáo em
pagamento.

Já os investidores paulistas no overnight do Comind e do
Auxiliar entram hoje com um mandado de segurança pedindo que
sejam dispensados da apresentação dc suas declarações de Impôs-
to de Renda, conforme exigência dos liqüidantes dos bancos para
pagarem as aplicações. O advogado Irineu Strenger alega que a
declaração de imposto é sigilosa e não existe legislação que
obrigue a torná-la pública.
wlEm Belo Horizonte, cerca de 500 investidores do Comind,

que aplicaram CrS 45 bilhões no overnight, decidiram entrar na
Justiça contra o Banco Central, exigindo o pagamento integral das
aplicações. _ ...Brasdinvest

Com base em inquérito administrativo elaborado pelo Banco
Central, o promotor Edson Edmir Velho, 4" curador fiscal de
massas falidas, requereu ontem à Justiça paulista o arresto dos
bens dos ex-administradores da Brasilinvest Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda, Mário Bernardo Garnero,
Marco Antônio Teixeira Pampa e Roberto Manara Ferreira.

Programa de leite para
crianças vai começar
no dia 15 de janeiro

Brasília — Começa no dia 15 de janeiro a execução do
Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes, através da
distribuição de 150 mil toneladas do produto cm 10 capitais
brasileiras, visando a atender às populações de baixa renda. O
governo está disposto a importar pelo menos 12 mil toneladas de
leite, para garantir a execução dos programas sociais. Este foi o
principal resultado da longa reunião realizada ontem entre o
ministro do Planejamento, João Sayad, e os produtores e repre-
sentantes da indústria.

O ponto polêmico, a baixa remuneração dos produtores e
dos industriais. Não foi discutida durante a reunião, segundo o
relato do presidenle do Sindicato da Indústria de Laticínios do
Estado de São Paulo, Humberto Mendes de Carvalho. Os
industriais querem que os preços do leite acompanhem, pelo
menos, a evolução da inflação.

MINISTÉRIO DA MARINHA
DlflíIBRIA DE ABASTECIMENTO DA MAB1HHA

OEPÚSITO DE SUBSISTÊNCIA DAMARINHA
NO RIODE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAHNE BOVINA E MIÚDOS CONGELADOS
CONCORRÊNCIA N°40.113.'85

DATA E LOCAL: No d,a OBOI ,'86 ài 14 OO tiorai. no D.nSubMRJ, urio ncstii
dos os ensopei comendo os documento* üe HABILITAÇÃO,
PROPOSTA DE PRE COS E AMOSTRAS
A i«r torn_.i_i._lo ái 7*\ 4«t 6*. dí 13 30 4s 16 OO horai. no
DeDctf<tn de Submiéncia da Marinha no R>o dt Janfiro, Av-
Rra.n n°10 500- Ouria RJ.

R>o de Janeiro, RJ, em 10 cie Dezembro de 198B
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO:
LICITAÇÃO:

EDITAL:

Greve por 14° salário pára 4 grandes montadoras
Sáo Paulo — Cerca dc 13 mil 700 metalúrgi- do ano; e em 1984, 80 horas; e açora, querem Sáo Paulo — Cerca dc 13 mil 700 metalúrgi

cos paralisaram ontem, total ou parcialmente,
quatro grandes indústrias automobilísticas —
Massey-Pcrkins, Mercedes Benz, Ford e Saab-
Scania — reivindicando o pagamento de um 14°
salário, para repor as perdas salariais causadas
pela alta inflação este ano. As empresas atingi-
das pela paralisação responderam ontem mesmo
aos grevistas que não negociarão o 14" salário e
que estão dispostas a suportar "até 100 dias" de
greve.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sáo Ber-
nardo, através do seu vice-presidente, Mário
Barbosa, não assumiu o comando do rnovimen-
to, alegando que ele surgiu sob a orientação das
comissões de fábrica das empresas. O vice-
presidente da Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jaci
Mendonça, telefonou para o presidente da enti-
dade, André Beer — que estava em Brasília,
para um encontro com o presidente José Sarney
— a fim de informar que "a 

posição da indústria
é dc náo negociar"; a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP) apoia a decisão
da Anfavea.

A paralisação na Massey-Pcrkins e na Mer-
cedez Benz começou pela manha. Às 12 horas,
pararam a Ford e a Saab-Scania. Na Mercedes
Benz e na Ford, o índice de paralisação variou
de 40% a 50%, enquanto na Saab-Scania e
Massey-Pcrkins a greve foi total. Em 1983 os
metalúrgicos conseguiram, como abono de
emergência, o pagamento de 120 horas, no final

do ano; e em 1984, 80 horas; e agora, querem o
14° salário.

Segundo Jaci Mendonça, a greve prejudicauma série de negociações feitas durante todo o
mês de novembro entre o Sindicato dos metalúr-
gicos de São Bernardo e a indústria automobilís-
tica. Ficou acertado, segundo o vice-presidente
da Anfavea, que seriam discutidas uma anteci-
pação salarial em janeiro e a criação de um
salário profissional para os metalúrgicos.

— Mas agora tudo acabou. Desistimos, poisnão vamos discutir num clima dc greve. A
indústria automobilística não negociará mais
quando houver uma greve. Não se pode admitir
que isso continue do jeito que está. Estamos
preparados para enfrentar uma greve agora, dc
quanto tempo for necessário. Há uma decisão
conjunta da indústria a esse respeito — assegu-
rou Jaci Mendonça, logo após uma reunião com
diretores da relações industriais das fábricas.

A indústria automobilística, durante toda a
negociação de novembro com o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sáo Bernardo, considerou im-
possível conceder o abono de emergência em
dezembro, alegando que as empresas deverão
fechar o ano com prejuízo.

O vice-presidente do sindicato dos metalúr-
gicos, Mario Barbosa, não quis comentar a
possibilidade de a greve se estender a outras
indústrias. Ontem havia a informação em São
Bernardo de que a greve poderia chegar à
Volkswagen, mas a comissão dc fábrica da
indústria náo confirmou.

Telefônicos decidem
pela paralisação

São Paulo e Brasilia — Os telefônicos de São Paulo decidi-
ram, ontem à noite, em assembléia, entrar em greve hoje,
paralisando os serviços de manutenção e instalação, atendendo.
no entanto, os serviços considerados essenciais. A categoria — 32
mil no Estado — reivindica reajuste trimestral com base em
ORTN. produtividade de 6%, reposição salarial de 159í, incorpo-
ração ao salários dos ahonos dc 30%, concedidos em junho. e de
38,5% que incidem sobre os salários de dezembro. Com o aval do
Ministério das Comunicações, a Telebrás reduziu a proposta de
reposição salarial de 307c para 8%, mas ofereceu também
aumento de 100'?. do IPCA. adicional de produtividade de 4rí,
anuênio de 1% dos salários e quatro ahonos de 25% nos meses de
janeiro, fevereiro, julho e agosto.

Os trabalhadores ganhariam, ainda, o direilo a um "emprés-
timo-férias", a ser pago em cinco prestações, sem juros oti
correção. Também leriam direito a creches nos locais de trabalho.
O Ministério das Comunicações autorizou a extensão de todas as
concessões, a partir de março de 1986 — à exceção do antiéncio —
aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,

No Rio, mais de 2 mil trabalhadores em comunicações
aguardaram em assembléia ontem, na esquina das ruas Senador
Pompeu com Alexandre Mackenzie, peno da Gamboa, a resposta
da Telebrás às reivindicações. Sua decisão foi acatar a contra-
proposta e desistir da paralisação de advertência programada para
hoje. Ao final da assembléia, cantaram o Hino Nacional de braços
erguidos.

(ESTE ANÚNCIO TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO)

A CAIXA NACIONAL DE LIQUIDAÇÃO DE NEGÓCIOS A TERMO
E DISPONÍVEL S.A. COMUNICA O INÍCIO DA SUA ATIVDADE
OPERACIONAL, A 06.12.85, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO
COM A BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO, PARA O REGISTRO
E COMPENSAÇÃO DE NEGÓCIOS A TERMO E DISPONÍVEL,
GARANTINDO A SUA BOA E FINAL LIQUIDAÇÃO.

ACIONISTAS:
Agrobanco Banco

Agropecuário s.a.
Agrogest dtvm s.a.
Bamerindus s.a. ccvm
Bancap dtvm Ltda.
Beccato Barbosa 6

Strenger dtvm Ltda.
Boavista s.a. ccvm
Botuiuru dtvm s.a.
Camargo dtvm Ltda.
Cia. Real ccvm
CoRTINAC SOC. DTVM LlDA.
Crefisa S.A. D1'VM
Distribuidora Progresso

tvm Ltda.
EpAMINONDAS UbIRAIARA

ccvm Ltda.
Ética dtvm Ltda.
F.F. Suplicy cctm Ltda.

Geral do Comércio s.a.
ccvm

Holdinvest s.a. cvc
Horizonte s.a. cvc
Lojicred CCT s.a.
Lui/. Ricardo Stocco

Coelho itvm
Ml-.RRIL LvNCl I S.A. DTVM
Multinvest dtvm Ltda.
Novo Norte s.a.

Corretora de Valores
Omega s.a. cvmc
pebb Corretora de

Valores Ltda.
Penfield Commodity

Lida.
Porto Seguro dtvm Ltda.
Price cctvm Ltda.
Sagres dtvm Ltda.
Sigma dtvm Ltda.

Socopa Soe. Corretora
Paulista s.a.

Spot dtvm s.a.
Suplicy cct Ltda.
Thecas.a. dtvm
Torremolinos dtvm Ltda.
Unibanco cvm s.a.

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO 1985/87
conseuieiro presidente
Ney Castro Alves
conselheiro vice-presiden te
Luiz Suplicy Neto
conselheiro i." secretário
José Guimarães Monforte
conselheiro 2." secretário
Alcion de Assis Figueiredo

conselheiros efetivos
Aires Funes
Armando de Arruda

Camargo Filho
Bruno Angst
José Carios Reis de

Magatháes
Pedro Ferreira Faus
Péter Murányi
Ricardo Eichenwald
conselheiros suplentes
Fausto de Arruda

Botelho
John Richard Paz
Júlio César de Toledo

Piza Júnior
Paulo Siciliano Neto
Renato Ticoulat Filho
ROLF HeINRICH GrAF

Sunamam prevê
acordo no porlo"Vejo boas perspectivas dc

acordo, ainda esla semana, de
forma a evitar a paralisação nos
portos" — afirmou, onlem. o
diretor de relações trabalhistas
da Sunamam, Roberto Mussa-
Iam, após reunião com dirigen-
tes sindicais dos estivadores,
portuários e armadores. Os es-
livadores aceitaram reduzir de
30% para 12% sua reivindica-
çáo de reposição salarial, e a
superintendência Nacional de
Marinha Mercante se dispôs a
estudar a .volta da estiva em
certos portos utilizados pela
navegação interior, apesar de o
Presidente José Sarncv haver
velado projeto nesse sentido.

Estivadores, portuários, ar-
madores e autoridades da área
de Marinha Mercante voltam a
se reunir hoje, e na pauta estão
dois itens do interesse das em-
presas de transporte marítimo
mas que têm sido criticados
pelos trabalhadores, temerosos
de uma redução no seu merca-
do de trabalho: a dispensa do
estivador nas operações dos na-
vios rolI-on-roll-ofT, nos quais
as mercadorias entram e saem
sobre rodas, através de pran-
chás, e a dispensa de trabalha-
dores avulsos nas operações
com graneis, quando a carga e
descarga dos navios são feilas
com equipamentos automatiza-
dos. Os armadores desejam,
ainda, reduzir os "ternos"
(grupos de trabalho) da estiva e
admitem, caso sua proposta se-
ja aceita, pagar uma taxa de
compensação ás organizações
sindicais dos trabalhadores,
por um período a ser determi-
nado.
OUTRAS GREVES

Os 450 empregados do escri-
tório central da Usimec-
Usiminas Mecânica iniciaram
ontem uma greve para exigir
reajuste de ^0.(18% a partir dc
1" de novembro, rejeitando a
proposta de 88,87% oferecida
pela empresa. Segundo infor-
mou onlem o secretário do Sin-
dicato dos Engenheiros. José
Carvalho Vale. que negocia
com a empresa, os 1 mil 300
metalúrgicos da Usimec, em
Ipalinga, Minas, fazem assem-
bléia amanhã e podem aderir à
greve.

Uma greve em nove empre-
sas de ônibus prejudicou onlem
cerca de 30'i do transporte
coletivo em Sáo Paulo, afetan-
do I milhão HHI mil dos fi
milhóes de usuários da capital.
Os funcionários paralisaram as
atividades reivindicando paga-
mento dos salários e do 13" que
os empresários alegam não po-
der reembolsar.

#*'

VEJA MAIS
OFERTAS NA
PÁG. 09 DOS

CLASSIFICADOS

CL BANCO CENTRAL DO BRASIL

TL TlTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO
NACIONAL
O BANCO CENTRAL DO BRASIL faz «abèr âs instituições
financeiras e ao público em geral que se encontra à disposição
dos interessados, na Associação Nacional das Instituições do
Mercado Aberto (ANDIMA), localizada na Rua dó Carmo
n? 7, 3? andar, no Rio de Janeiro e em seus Departamentos
Regionais, nas demais praças, o seguinte comunicado: COMU-
NICAOO DEMOB n? 555, d* 06.1Z85: oferta pública de
ORTN de 1 ano, juros de 6% a.a., 2 anos, juros de 6% a.a.,
3 anos, juros de 6% a.a., 4 anos, juros de 6% a.a. e 5 anos,
juros de 6% a.a., nos montantes de 250, 10, o1, 5 e 5 milhões
de ORTN, respectivamente, cujas propostas serão recebidas
no próximo dia 13.12.85, na forma e nas condições ali
estabelecidas.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 1985.
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS

yy—— Presidência da República
_____=-==_= Secretaria de Planeiamento

DlinCC BANC0 NACI0NAL DE
DnUCb DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 07/85

OBJETO: Fornecimento e instalação de 2
(dois) "FAN-COIL", 

para fins de expansão
do sistema de ar condicionado instalado na
Av. República do Chile n° 100 — Rio de
Janeiro —¦ RJ.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia
07/1/86, às 15:00hs., no endereço acima.
EDITAL COMPLETO: GEMAT — Av. Re-
pública do Chile, 100, 4o andar, nos dias
úteis, das 14:30 às 17:30h.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

BANCO HABITASUL S.A.
SOB INTERVENÇÃO

COMUNICADO
AOS INVESTIDORES EM OPEN/OVER/CDB/RDB
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS HABITASUL

O BANCO HABITASUL S.A. — sob intervenção, comunica aos Senhores Investidores nas Instituições financeiras Habitasul que:
1") — a partir de hoje, dia 11, às 10 horas, passarão a ser resgatados seus créditos (Cerlilicados ou Recibos de Depósitos Bancados
— CDB s/RDSs — aplicações em mercado aberto — open/over) com recursos providos na lorma do plano de cessação dos legimes de
intervenção e liquidação apresentado pela Cia. Habitasul de Participações e apiovado pelo Banco Cenlral do Brasil;
2_") — tais investimentos serão liquidados á razão de 100% (cem por cento) dos saldos credores em 11.02.85, corrigidos monetariamente,
desde aquela data alé 11.12.85. consoante a variação das ORTNs, sendo 60° o (sessenta por cenlo) à vista, em dinheiro, e 40% (quarenta
por cenlo) em ações prelerenciais da Companhia Habitasul de Participações, por conversão;
3") — Investidores que, ao mesmo lempo, sâo devedotes das instituições financeiras Habitasul, lerao seus débitos compensados com crê-
ditos da mesma natureza,

4.°) — os Investidores devem se apresentar munidos de documento comprobatório dos seuscredilos. bem como de identificação (pessoas
lisicas ou jurídicas);
5") — os locais dos resgates seráo os seguintes:

a) LOCALIDADE ONDE FOI REALIZADA A APLICAÇÃO
PORTO ALEGRE — Todas as agências, inclusive Habitasul
Distribuidora, GRAVATAi, CACHOEIRINHA,
GUAÍBA e ALVORADA.

CANOAS, ESTEIO e SAPUCAIA DO SUL.

LOCAL DE RESGATES
BANCO HABITASUL — AG. CENTRAL
R. Siqueira Campos, 1204 ¦ Porlo Alegre • RS

NOVO HAMBURGO, SAPIRANGA.
CAMPO BOM e MONTENEGRO.

CAXIAS DO SUL, BENTO GONÇALVES,
FARROUPILHA e GARIBALDI.
PASSO FUNDO. ERNESTINA e CARAZINHO

IJUi e SANTO ÂNGELO.

TROMBUDO e SANTA CRUZ DO SUL

SANTA MARIA.

ESTRELA, VILA PROGRESSO e LAJEADO.

PELOTAS.

ÚRUGUAIANA.

FLORIANÓPOLIS — Felipe Schmidt. Eslreilo e
Pça. XV de Novembro.
CURI1IBA — Todas as agências e S. JOSÉ DOS PINHAIS.

PATO BRANCO e FRANCISCO BELTRÃO.

LONDRINA e CAMBE.

MARINGÁ e SARANDI (PR).

PONTA GROSSA.

BANCO HABITASUL — AG CANOAS
R. XV de Janeiro. 168 loja 101
(esq. Fioravanle Milanez) • Canoas ¦ RS
BANCO HABITASUL - AG NOVO HAMBURGO
Av. 1." de Março, 225 lo|a 3 ¦ Novo Hamburgo • RS
BANCO HABITASUL — AG. CAXIAS DO SUL
Av, Juho de Castilhos, 1886 • Caxias fio Sul • RS

BANCO HABITASUL — AG PASSO FUNDO
Rua Moron, 1565 ¦ Passo Funcio ¦ RS

BANCO HABITASUL - AG. STO ÂNGELO ¦ RS
R. Marquês do Herval. 1572 ¦ Santo Ângelo • RS

BANCO HABITASUL - AG. STA. CRUZ DO SUL
R. Mal. Floriano. 681 • Sta. Cruz do Sul • RS

BANCO HABITASUL - AG. SANTA MARIA
R Dr. Bozzano, 1114 ¦ Sla. Maria ¦ RS
HABITASUL CREDITO IMOBILIÁRIO - AG. LAJEADO
R dos Andradas. 547 • Lajeado • RS

BANCO HABITASUL — AG PELOTAS
R. Gen. Osnno, 650 ¦ Pelotas - RS

BANCO HABITASUL — AG. ÚRUGUAIANA
R. Gen. Bento Martins. 2784 • Úruguaiana • RS

BANCO HABITASUL — AG FLORIANÓPOLIS
Pça. XV de Novembro. 24 - Florianópolis • SC
BANCO HABITASUL — AG. CURITIBA
Av Mal. Deodoro. 568 • Curiliba • PR

BANCO HABITASUL — AG. FRANCISCO BELTRÃO
Av. Júlio de Assis Cavalheiro. 855 ¦ Francisco Beltrão ¦

BANCO HABITASUL - AG. LONDRINA
Av. Paraná, 71/77 • Londnna - PR
BANCO HABITASUL — AG. MARINGÁ
Av. Paraná, 706 • Maringá • PR
BANCO HABITASUL — AG. PONTA GROSSA
R. Cel. Dulciriio, 975 ¦ Poma Giossa • PR

PR

b) Nas demais agências os resgates serão efetuados onde loram realizadas as aplicações, conlorme relação abaixo.

RIO GRANDE DO SUL: ALEGRETE. BAGE. CACHOEIRA DO SUL. CRUZ ALTA. ERECHIM. LIVRAMENTO. PALMEIRA DAS MISSÕES. RIO
GRANDE. SANTA ROSA SÁO BORJA. SÁO GABRIEL. SÁO LEOPOLDO. SÁO LUIZ GONZAGA. TAQUARA. VACARIA e VILA CRISTAL;

SANTA CARATARINA: BLUMENAU. BRUSQUE. CHAPECO. CRISCIÚMA. ITAJAI. JOINVILLE. LAGES e TUBARÃO.

PARANÁ: ALTÓNIA. APUCARANA, ARAPONGAS. CAMPO MOURÀO. CASCAVEL. CIANORTE. CORNELIO PROCÓPIO. FOZ DO IGUAÇU,
GUARAPUAVA. PARANAVAI. TOLEDO e UMUARAMA,

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA.

6o) — outras informações aos Senhores Investidores poderão ser obtidas através do lelefone 1.0512) 26-2177 em RDrto Alegre, na Centrai de
Atendimento.

BANCO HABITASUL - Sob Intervenção
Emo Dionizio Btentano

Inieiiiveiilor
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Dorothy Round., o melhor ique
exercício para a noturna

————

Dorothy Round, inscrita em prova refor-
cada, a quarta do programa dc amanhã na
Gávea, impressionou favoravelmente no
apronto final, Na direçáo dc Jorge Ricardo,
percorreu WM) melros em 35s, escassos, sem
ser totalmente exigida, junto á cerca externa.

Outra que agradou muito foi Best Lark,
provável favorita do primeiro páreo. A filha
de Tumhlc Lark fez ótima partida curta de 41(1)
metros, sob a condução de Jorge Ricardo,
anotando 25s. escassos, para arrematar com
excelente mobilidade, também junto à grade
de fora.

Outros aprontos
Ainda para a primeira prova, My Aid

passou 600 metros em 36s3/5, na direçáo do
aprendiz A.L. Sampaio, com boa ação. Lady
Protector, com R. Miranda, lambem agradou
ao cravar 26s, para os 400 metros, inteiramen-
le á vontade c Egiptian Play foi bem nos 600
metros, assinalando 36s2/5, com disposição, na
direção de I.S. Freire.

Para o quarto páreo, além de Dorothy
Round, merece destaque o apronto de So Drv.

Na condução de Juarez Garcia, náo foi exigido
ao anotar 38s, escassos, para os 600 metros,
com bom arremate.

Na prova seguinte, a quinta. Ahove Up,
com Audálio Machado Filho, assinalou 39s,
cravados, nos 600 metros, finalizando com
muitas reservas. Momentosa, provável favori-
ta da competição, marcou 4(ls para o mesmo
percurso, também cm estilo suave, direçáo de
Jorge Ricardo.

Para o sexto páreo, destaque para Cisma-
dor que surpreendeu ao anotar 36s3/5 nos 600
metros, pela cerca externa, arrematando, na
condução dc Jorge Ricardo, com ótima mobili-
dade. Dabstcr, reaparecendo muito prepara-do, anotou 42s3/5 para os 700 melros. com o
aprendiz A.L. Sampaio, finalizando tocado
por seu piloto e com algumas sobras.

Na sétima prova. Last Sun mostrou boa
forma ao percorrer 600 metros em 36s3/5, na
direçáo de Audálio Machado Filho, arrema-
tando com excelente disposição pelo centro da
pista. A estreante Big Fair agradou ao marcar
37s para os 600 metros, sem ser totalmente
apurada na condução dc Jorge Ricardo.

José Camilo da Silva

Above Up, com Audálio Macliado, realizou um apronto suave

José Aurélio acredita na
vitória de Wimbledon King
José Aurélio, terceiro colocado na cslatís-

tica de jóqueis, tem boas montarias para a
corrida dc amanhã à noite no Hipódromo da
Gávea. Wimbledon King, inscrito na sexta
prova é, em sua opinião, a melhor montaria.
Aurélio, inclusive, acha difícil sua derrota cm
corrida normal:

Wimbledon King náo teve um bom
percurso c só perdeu para El Paysano, que era
força destacada no páreo. Continua em exce-
lentes condições de treinamento e basta confir-
mar seus exercícios para vencer.

Correu pouco
Na primeira prova da reunião, vai montar

Dana. Na última, linha bons exercícios e não
correspondeu ás expectativas. Apesar da pre-sença de Best Lark, que considera a principal
candidata à vitória, afirma que sua conduzida
pode surpreender. Ouanto a Acarama, um dos
nomes principais do segundo páreo, ele confia
numa boa corrida de reaparecimento:

Acarama vem trabalhando bem e a

turma náo está muito forte. Acho que normal-
mente deverá chegar disputando a primeiracolocação.

Pataço. montaria da terceira prova, é
outra boa oportunidade para o hridáo cca-
rensc:

Largando por fora de todos, na última
baliza, Pataço pode surpreender o estreante
Reporting, que considero o melhor nome do
páreo.

Redomona, pensionista de Alcides Mora-
les, é sua montaria no sétimo páreo. Otimista,
admite que a égua moatrou algumas melhoras
nos matinais mas respeita a estreante Big Fair,
muito comentada na Gávea. Nos dois últimos
páreos, Aurélio monta Sotaura e United Dc-
sert e, apesar de serem carreiras equilibradas,
tem algumas esperanças:

Sotaura correu menos depois de um?
ótima corrida dc reaparecimento. Está mais
aguerrido e deve figurar com destaque. Náo
conheço United Desert mas seu treinador, o
João Maciel, espera grande atuação.

Cânter
Concurso — O Concurso de sete pontos
da última segunda-feira na Gávea leve apenas
dois acertadores cabendo a cada um CrS 1»8
milhões 419 mil 326.00,

EstatlSticp — O bridáo Jorge Ricardo
segue firma na liderança da estatística de
jóqueis deste ano com 275 triunfos e já tem
assegurado o título de campeão da temporada
já que possui 114 pontos a mais que o segundo
colocado, o freio Gonçalino Feijó de Almeida,
este com 161 vitórias. Na semana que passou,
o jovem piloto foi mais uma vez o destaque
ganhando nove corridas. Eis a relação dos
cinco primeiros colocados nas estatísticas de
jóqueis e treinadores: Jóqueis — Io Jorge
Ricardo — 275; 2" Gonçalino Feijó dc Almei-
da — 161; 3" José Aurélio — 135; José
Ferreira Reis — 89; Francisco Pereira Filho —-

75; Treinadores — 1" Alcides Morales — 119;
Gladston Sanlos — 82; Daniel Netto — 80;
Henrique Tobias — 62 e Venãncio Nahid — 58
vitórias.

Em recuperação — Duas boas potran-
cas do stud Topázio tiveram problemas sérios
de fratura e estão em recuperação pois já
foram operadas. Hamaca (Figuron cm Bicu-
da), uma vitória e duas colocações em três
apresentações sofreu fratura dc joelho c Heni-
sa (Figuron cm Adastra), uma vitória e segun-
da colocada para Bela Evinha no Prêmio
Octávio Dupont, teve fissura em um dos
boletos. Ambas só deverão voltar aos treinos
na primeira semana de março e assim estão
fora do Grande Prêmio Henrique Possolo
(Grupo I). primeira prova da tríplice coroa de
éguas da próxima temporada.

Volta Fechada
O 

reinado do sangue Hyperio, nas
provas de Grupo I do calenda-

rio brasileiro este ano, continuou do-
mingo passado em Cidade Jardim
com a vitória da potranca Come To-
gcther (Flakland em Donivá, por
Double Jay), criação do Haras Santo
Alberto e propriedade do Haras
Equipage Brasil (que a comprou des-
mamada e a recriou em seus próprios
piquetes), na milha e meia do grande
clássico José Guatemozin Nogueira
(Grupo I), que ocupa no espaço pau-
lista o mesmo significado do famoso
Prix Vermeille (embora muita gente
não tenha sensibilidade, inteligência
e conhecimento para perceber isto e
estabelecer as devidas proporções),
anualmente corrido em Longchamp.

A potranca três racée treinada por
José Laudo de Camargo, cujo mode-
lo não lembra o do pai, finalmente
confirmou a sua instigante atuação na
milha do grande clássico Barão de
Piracicaba (Grupo I), as One Thou-
sand Guineas, quando terminou,
após prejuízos na curva, na quartacolocação, muito próxima das ganha-
doras (Double Dutche e Stcp By
Stcp), trazendo expressiva velocidade
final. Obviamente, por seu pedigree c
por suas características de corredora,
o aumento do percurso lhe caía como
uma luva c sua performance mostrou
isso. Após corridas menores, para o
que havia insinuado, nos 1 mil 800
metros do importante clássico Antô-
nio Teixeira de Assumpçáo Neto
(Grupo II), o Prix Saint-Alary, levan-
tado por Bucarelli (Egoísmo em Ous-
ter, por Kamel), criação do Haras

Santa Ana do Rio Grande e proprie-
dade de Delmar Biazóli Martins, e
nos surtout, dois quilômetros do
grandíssimo clássico Diana (Grupo
I), o Oaks, dominado pela muito boa
Dimane (Janus II em Oscilação, por
Waldmeister), criação e propriedade
de Fazenda Mondesir, ela voltou a
exibir qualidade.

Mesmo levando em consideração
a ausência desta, que ocupa privile-
giada posição no ranking feminino da
formada 82 até agora, não sc pode
subestimar completamente o triunfo
da filha de Falkland. embora, para
alguns experts lúcidos e imparciais, o
páreo teve. no máximo, um perfil
clássico. Da mesma forma, a violenta
manha de Scrikib (Van Houten cm
La Te Win, por Earldom II), criação
e propriedade do Flaras Faxina, que
náo queria fazer o equivalente a nos-
sa grande curva, desgarrando forte-
mente, o que não a impediu de brigar
pela vitória até os últimos metros,
náo deve ser desprezada para a análi-
se do páreo. Para os mesmos experts
lúcidos e imparciais, talvez, sem este
fato, a filha da Oaks Winner terceira
colocada teria sido a ganhadora do
grande clássico. Foi, de qualquer mo-
do, mais uma interessantíssima atua-
çáo desta pouliche dc D. Margarida
Lara, pouquíssima corrida c, mesmo
assim, detentora de dois importantes
accessüs cm provas de Grupo I (vinha
de segundo para Dimane no citado
grandíssimo clássico Diana, o Oaks).
O importante é que ambas mostra-
ram muito espírito de luta.

Escoriai

O vôlei à moda da Fórmula-1
Até a meia pode ser
aberta à publicidade

Propagandas diferentes na camisa, no
calção, nas meias e ate no tênis, bem ao estilo
dos pilotos de Fórmula-1. O que acharia o
torcedor dc vôlei se descobrisse que as cores
de seu clube favorito terão que disputar lugar
no uniforme com vários anunciantes'.' Isso não
está muito longe dc ocorrer: basta que o
presidente do Conselho Nacional dc Dcspor-
to, Manuel Tubino, assine a nova regulamen-
tação para a propaganda nos uniformes pro-
posta pelo presidente da Confederação Brasi-
leira de Vôlei, Carlos Artur Nuzman.

Nuzman aproveitou uma portaria do
CND que concede às confederações o poder
para regulamentar a propaganda no unifor-
mes e propôs a liberação total do anúncio.
Com isso, cada clube poderá ter mais dc um
anunciante, aumentando, assim, o faturamen-
to. O presidente da CBV não teme nenhum
exagero:

— Os dirigentes tem bom senso e não
vão fazer do uniforme dc seus clubes nenhum
out door. Acredito que todos terão cuidado.
A nova regulamentação vai ajudar muito o
faturamento dos clubes, sem dúvida. Será
possível ate combinações, do tipo leite, na
camisa, e queijo, no calção.

Nuzman manteve ontem uma reunião

com Manuel Tubino, que está no Rio, c pediu
para que a nova regulamentação fosse libera-
da agora:

Acho que ate segunda-feira estará
assinada. E bom frisar que a nova regulamen-
tação não atinge a Seleção, que só poderá ter
um anunciante — garantiu Nuzman.

O presidente do CND ainda não estudou
a proposta dc Nuzman com atenção, mas
deixou claro que a tendência é aprová-la:

Já deixei livre para a Confederação
decidir como proceder com relação à propa-
ganda. O único empecilho c quanto à legisla-
ção da Federação Internacional.

Ouanto a isso, Nusman não está
preocupado, Ele garante que na Huropa os
clubes de vôlei já usam mais de uma propa-
ganda no uniforme.

Manuel Tubino só reiterou a proibiçãodc anúncio de fumo ou de cigarro, sob alega-
ção dc ciuc "a sociedade brasileira nào está
preparada para isso".

Nuzman revelou também que pretendedivulgar hoje a tabela da primeira fase do
Brasileiro de Clubes, no qual a nova regula-
mentação para o uso da propaganda já poderáser adotada.

Mesmo suspenso 42 dias,
Lendl disputa o Masters

Nova Iorque — EL'A — Uma dura punição
para o tcheco Ivan Lendl. Ontem, a Associação
dos Tenistas Profissionais suspendeu o jogador
por 42 dias, em conseqüência das advertências
que recebeu durante o Camcponato Aberto da
Austrália. Como Lendl náo vai disputar nenhu-
ma partida de exibição nesse período, a suspen-
sáo cai para 21 dias. o que lhe permitirá jogar o
Masiers do Grand Prix.

A A suspensão foi aplicada pela ATP em
virtude dc Lendl ter sido multado em 7 mil 500
dólares nesta temporada — cerca de CrS 75
milhões. Tal quantia foi atingida durante o
Australian Open, quando Lendl recebeu três
multas: 1 mil dólares por uso de equipamento
considerado irregular, no qual náo predominava
a cor branca; 5(X) dólares por causa de uma
palavrão ouvido por todo público; e 350 dólares

por ter atirado violentamente a bola quando o
jogo estava paralisado.

Lendl é o líder do Grand Prix da temporada,
com 4 mil 459 pontos, seguido do americano
John McEnroe, com 4 mil 103, do sueco Mats
Wilander (3 mil 308), e de Stefan Edberg,
também da Suécia e que anteontem venceu o
Aberto de Austrália, que totaliza 2 mil 411
pontos. Neste momento, estáo também classifi-
cados para o Masters, o alemáo ocidental Boris
Backer, campeão de Wimbledon, que acumula 2
mil 233 pontos; o americano Jimmy Connors,
com 2 mil 178; o francês Yannick Noah (1 mil
886); o sueco Andrès Jarryd (1 mil 860); o sul-
africano Johan Kriek (1 níil 483). Joakim Nys-
tron, da Suécia (1 mil 482), o americano fim
Mayotte (1 mil 482) e o tcheco Tomas Smid (I
mil 348).

Na falta de Senna,
Prost é quem anda-*
melhor sob a chuva

Martin Peinado

Estoril —• Uma das poucas peças de um formula 1
que podem ser usadas sem restrições num automóvel
comum que possa circular sem despertar a atençáçSjç um
guarda de trânsito c tuna pequena lanterna vermelha
instalada na parte traseira daqueles monopostofa Foi
exatamente essa peça o item mais importante doi-trcino
de onlem em Estoril. Por causa das chuvas que caíram
durante todo o dia. aquela pequena luz vermelha ajuda-
va a identificar que no meio da nuvem de água levantada
pelos largos pneus havia um carro. Nesse treino em pisla
quase láo enxarcada quanto no dia em que Avrtnn Sentia
venceu seu primeiro GP. o francês Alain Prosl conseguiu
ser o mais veloz do dia. andando a frenle dc Elio de
Angelis e Nelson Piquet, Ayrton Senna preservou sua
bela atuação no GP português deste ano: ele evitqi|'iair à
pisla molhada ale quando pôde. mas quando decidiu
testar seu Lotus a parle elétrica de seu carro o (flmgou a
ficar inativo ontem.

Sc o dia para Ayrton foi pouco produtivo.para as
fábricas de pneus aconteceu exatamente o contrário.
Goodyear e Pirelli trouxeram vários modelos inéditos de
pneus dc chuva que necessitavam ser testados para queentão entrassem cm linha dc produçáo. para a pttVximatemporada. Ao contrário dos pilotos, que raramente
apreciam andar no molhado, tanto Mario McWáhotle
quanto Lee Gaugh, respectivamente engenheiros-chefes
da Pirelli c Goodyear, mostravam satisfação com relaçáo
às condições do lempo.

O dia ruim tem um significado especial para nós— dizia o norte-americano Gaugh —, pois temos muitas
novidades a serem testadas para que todas as nossas
equipes possam receber um tratamento mais equilibrado.

O dia dc onlcm lambem teve significado especial
para a Pirelli: depois dc viver o ano inteiro uma condição
de inferioridade em pista molhada, a marca italiana
conseguiu desenvolver um novo composto, dç nova
composição química, que permitiu bom desempenho
nessas condições de prova. Como o Brabham é suposta-
mente o carro mais difícil de ser pilotado cm tais
circunstâncias c Elio de Angelis ainda não eslá Iqfqjmen-
te à vontade no antigo monoposto de Nelson Piquet. seu
desempenho de ontem c ainda mais valioso para a Pirelli.

Para Piquet o dia foi igualmente proveitoso; já queo brasileiro aproveitou para experimentar várias regula-
gens de motor para descobrir qual a melhor combinação
da mistura ar-combuslível:

Sob chuva o comportamento do motor muda
bastante c é importante saber alé onde podemos alterar o
ponto e a mistura, sem que apareça superaquecimento
ou balida ile pinos.

O companheiro dc equipe de Piquet, o neozelandês
Mike Thackwel encarregou-se de testar os já famosos
discos duplos de freios no outro carro da equipe Wil-
liams. Embora Piquei, o engenheiro Frank Dernie e
mesmo os mecânicos digam que o sistema náo e ainda
seguro, o interesse demonstrado pela Williams .em seu
desenvolvimento indica que esse tipo dc freio poderá ser
apresentado no novo carro dá equipe, que dave ser
mostrado ao público pela primeira vez nos lestes de
pneus dc janeiro, no Rio.

Tempos de ontem
1. Alam Prost, França, McLaren 1m37s86
2. Elio de Angelis, Itália. Brabham im39s38
3. Nelson Piquet. Brasil, Williams '.... Im39s45
4. Riccardo Patrese, Itália, Braoham 1m40s04
5. Mike Thackwell, Nova Zelândia, Williams. 1m40s93
6. Jacques Laffite, França. Ligier 1m42s01
7. Stefan Johansson, Suécia, Ferrari Irn42s97
8. Teo Fabi, Itália, Benetlon Toleman 1m45s11
9. Jonatham Palmor. Inglaterra, Zakspeed.,.1m45s62

10. Pierluigi Martini, Itália, Minardi 1m48s6l

Emoções
As partidas da sexta rodada do ln Torneio Interna-

cional de Xadrez do Rio de Janeiro mantiveram a tônica
emocionante que acompanha a competição desd^.pjnicio
do jogo, mas a grande expectativa ficou por conta da
segunda suspensão do jogo entre os dois grandelyjjjpstresinternacionais Ulf Anderson, da Suécia, e MiguelChiin-
leros, da Argentina. Anderson leve também suspenso
seu confronto com o brasileiro Gilberto Milos, noqual.
segundo especialistas do esporte, o resultado mâl&Brová-
vcl é o empate, embora a experiência cm finais do
jogador sueco náo deva ser desprezada. O resultado ile
maior importância da rodada de ontem do Torneirf; uma
realização da Riotur. patrocínio do Bradesco e apoio da
Varig, JORNAL DO BRASIL e Hotel Ambassador, foi
a derrota de Ivan Morovic para Quinteros, tirando o
primeiro de uma posição privilegiada, até então com
duas vitórias, três empates e nenhuma derrota.

O Torneio prossegue até o dia 19, diariamente, no
Tijuca Tênis Clube, a partir das 15h30min. As partidasdc hoje sáo as seguintes: Loureiro x Limp, Rubinetti x
Svcshnikov, Anderson x loscliani, Sunyê x Milos. Moro-
vic x Claudius. Mascarchas x Quinteros e Toth x Rieardi.
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JOGUE COMO PRIMEIRO TIME DO RADIO.
Waldir Amaral
Edson Mauro
João Saldanha
Loureiro Neto
Sidnei Amaral

HOJE 20h30min
Campeonato Carioca

FLAMENGO x FLUMINENSE
(Maracanã)
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JORNAL DO BRASIL Esportes
Zagalo e Carlos Alberto lembram a decisão de 84

quarta-feira. 11/12/S. n 1" caderno n 25

No túnel, roendo as unhas, o
II MKíl

No Flamengo,
a estrela
do técnico
não brilhou

" Zagalo confiava em sua estrela para levar
o Flamengo ao título, Afinal, era uma decisão
e tudo poderia acontecer. Se o Fluminense
eslava mais bem armado, a mística rubro-negra poderia equilibrar as coisas. E Adílio,
mesmo em más condições, costuma crescer
nos jogos finais.

— Essas decisões sempre são equilibra-
(Ias. E um Fla-Flu era ainda mais. Não foidiferente. Se o Fluminense cra mais competiti-
vo. o Flamengo era mais técnico. Eles domina-
ram o primeiro tempo e nós estávamos domi-

sofrimento de Zagalo. Nas*cabines, cigano rm boca, a serenidade de Carlos AlbeTtf
nando o segundo. Sentia que poderíamosmarcar a qualquer momento. Um gol para
qualquer lado seria a vitória e o título.

Ele estava correto. Só que o gol foi do
Fluminense e o Flamengo náo teve como
empatar. Adílio não conseguia se soltar, Bebe-
to era bem marcado e o toque de bola iniciado
por Andrade era contido com eficiência. Zaga-
Io mantinha pouca esperança, mais baseada na
tradição dc que o futebol não é uma ciência
exata do que na evolução do jogo, a queassistia desapontado no túnel.

— Foi uma ducha fria em nossas preten-soes. Sentia meu time tão bem no jogo quenem pensava cm substituições. Eu me lembro
dc que as pessoas à minha volta comentavam ainjustiça do resultado. O gol foi no momento
fundamental. Aquele que o fizesse seria ovencedor. Infelizmente, foi o Fluminense.

Zagalo desceu as escadas do túnel triste.
Hoie, garante que estava controlado, porqueera mais uma decisão que disputava c iá estava
calcjado demais para se deixar abater. Novestiário da derrota, contudo, ele atirava aochão a camisa 13. Sua estrela não brilhara.

No Fluminense,
o treinador
tinha certeza
da vitória

Carlos Alberio tinha três preocupaçõescom o time do Flamengo. Uma desaparecera
antes da decisão, quando soube que Adílio,em más condições, estava escalado por Zaga-
Io. O jogador vinha de uma contusão museu-
lar. Restava ao Fluminense impedir os cruza-
mentos perfeitos de Bebeto da lateral da áreac evitar que Andrade saísse jogando, coman-
dando o loque dc bola de seu time,

— Sinceramente, cu levava muita fé no
Fluminense, que ganhara bem do Vasco catravessava grande fase. O Flamengo estava
mal e sofrerá muito para vencer o mesmo

Vasco. Tinha tanta confiança que brinqueicom p Michel Assef, dizendo que a bola doMme dele esta muito pequena. Instrui tambémmeus jogadores para que forçassem mais o
jogo pela direita, em vez da esquerda, tradi-cionalmente o nosso forte. Havia uma defi-ciência de marcação entre o Mozer e o Adal-berto. Prova disso é que nosso gol acabousaindo por ali — lembra Carlos Alberto.

O Fluminense dominou o primeiro tempoc, na descida para o vestiário, o técnico foiabordado por um repórter sobre a possibilida-dc dc outro jogo. Ele foi incisivo.— Nós vamos definir tudo hoje.
Estava certo. É bem verdade que o Fia-mengo cresceu no segundo tempo e obrigouPaulo Vitor a três boas defesas. Mas foramarremessos de fora da área. Substituto deBranco, que estava suspenso, Renato náo deuchance aos cruzamentos dc Bebeto. Romeritomarcou a saída de bola dc Andrade. Aos 30minutos, gol dc Assis. Carlos Alberto respiroumais tranqüilo. O Fluminense dificilmente

cede o empate quando sai na frente do marca-dor. Depois, foi só festejar o título.

E tempo de discórdia em Moça Bonita
^ssas... .mimmixmwBammsss* Fol° de Chiquito Chaves *"

Na assembléia promovida por Moisés , um momento de discussão entre MáriofE) êCláudio Adão

Uma história de amor ao Bangu
Foto de Marco Antônio Cavalcanti

3- Paulo da Silva
Aos 117 anos. o ex-escravo Valdomiro deSouza nao resistiu à forte emoção dc umadecisão dc lutebol: desmaiou e quase morreu de-.^f£WatJa Çardio-respiratória em pleno Maracanã,,«110 domingo passado, quando Adílio marcou o¦ .4KJ|. que deu a vitória dc I a 0 ao Flamengo sobre.<^*fe*Bangu. Enquanto a torcida do Flamencodehrava. Vô Valdomiro era levado ás pressas*fc-*para o Departamento Médico do Estádio peloT empresário Edio Costa, com quem mora há H.anos em Bangu.

- Fiquei muito triste com a derrota do«angu. Mas acho que nosso time ainda vai sercampeão - disse Vô Valdomiro, fazendo o V davitoria, em um dos leitos da Casa de Saúde IlhaPronto Socorro, onde está internado.
,.m ludo não passou de um grande susto. Na

; segunda-feira pela manhã, quando Vô Valdomi-
,«„_$> deu entrada no hospital, o médico João
í: ,.M?crt0 (ordeiro constatou uma dispnéia (falta
«*$..""). Determinou, então, que o ex-escravo-fosse transferido para o Centro de Tratamento
^Jfljensivo, onde passou a respirar com a ajuda de
* um-respirador artificial. Agora, já está bem
a melhor c passa as horas contando a história dc¦ sim'vida para médicos e enfermeiros."* "Revelou 

que, ainda adolescente, foi trazidocontrabandeado para o Brasil a bordo de umnavio negreiro — "uma terra distante que osescravos nao sabiam onde cra" — e, com 17anos. foi comprado pelo Senhor dc Engenho

'*>

Osvaldo Costa, cm 1885, sendo levado paraBelo Horizonte. Lá, trabalhou na lavoura du-rante toda a sua juventude e, ainda hoje, VõValdomiro carrega no corpo marcas do relho
(chicote de couro torcido) e dos grilhões, puni-çoes que recebia por tentativa de fuga ousimplesmente porque os patrões estavam demau humor.

Com a morte do Senhor do Engenho, Vai-donuro passou a receber ordens de seu filho,Dorvalino Costa, que. revoltado com os maustratos que os escravos recebiam, decidiu fugir
para o Rio, trazendo Vô Valdomiro.

Os dois se instalaram eni Bangu, onde
nasceu Edio Costa, filho de Dorvalino. Com a
morte do pai, Edio — hoje um bem-sucedido
empresário — passou a cuidar do ex-escravo
Valdomiro. dedieando-lhe grande parte do seu
tempo livre.

Faço as vontades dc Vô Valdomiro —
contou Edio, mostrando uma certidão de nasci-
mento de Valdomiro dc Souza, datada de 25 dedezembro de I. fi7.

E, por isso, não poderia recusar o pedidopara ir ao Maracanã no último domingo:Vô Valdomiro é um dos primeiros torce-dores do Bangu. Agora, estou pensando em daruma casa dc presente para ele, mas tenho medodc que nao resista á emoção e morra — comen-tou Edio.
Valdomiro dc Souza, próximo dc completarI IS anos, tem uma vitalidade incomum para suaidade. Acorda diariamente às quatro horas da

..... .. yy.., p

o ex-escravo Valdomiro

madrugada, faz um lanche por volta dc llh e
janta invariavelmente às I7h, rccolhendo-se cmseguida a seu quarto. Analfabeto, conseguesaber as horas com uma simples olhada para oceu: '

— A posição do sol é o seu relógio —
revelou Edio. Ele diz a hora com diferenças
pequenas, muito pequenas.

Mas o fato c que, nestas finais, o Bangu nàoterá a incentivá-lo, no Maracanã, talvez o seumais antigo torcedor. Vô Valdomiro, poremtem certeza de que, do leito do hospital em queesta internado, seu pensamento estará maisforte do que nunca. Por isso, náo abandonanunca o hábito de fazer o V da vitória

O Bangu já não é mais o mes-
mo. A derrota dc I a 0 para o
Flamengo acabou com a tranqüili-
dade e a irreverência predominan-tes em Moça Bonila. Na longa reu-
nião feita no centro de campo,
antes do coletivo dc ontem, quandoMoisés cobrou o mau desempenho
da equipe, Mário e Cláudio Adão
discutiram asperamente.

Sentado em cima de uma bola,
Moisés deixou que os jogadores
falassem à vontade e só interveio
quando sentiu aue os ânimos esta-vam exaltados demais. Ele mesmo
disse que a reunião não era de
rotina, mas um "acerto de contas".
Depois, ainda um pouco irritado,
comentou:

O Bangu não muda nada
para o jogo de domingo. Até agora,
a única alteração prevista é a entra-
da de Robson no lugar de Israel,
que não joga por estar suspenso.

O técnico recuperou um poucodo humor quando foi perguntado se
Perivaldo seria titular domingo. Riu
muito e admitiu sua presença no
banco de reservas:

Perivaldo tem de demonstrar
nos coletivos da semana a sua com-
pleta recuperação técnica. Se esti-
ver bem, vai ficar no banco. O
titular ainda é Márcio.

Por fim, disse que na reunião
deixou claro que Macaé continua
sendo o titular do comando do
ataque:

No meu time, os jogadorestitulares são conhecidos. O time de
domingo é o mesmo que perdeu
para o Flamengo.

Na assembléia que Moisés pro-moveu com os jogadores a maior
surpresa foi a atuação do zagueiro
Oliveira, geralmente é muito cala-
do. Ontem, ele falou até demais e
deu uma bronca geral. Não houve
apartes.

O atacante Mário, que foi ex-
pulso no jogo contra o Flamengo,
será julgado hoje. Ele foi indiciado
por desrespeito ao árbitro e, como é
primário, deve ser absolvido.

Decisões nos Estados
Hoie e dia de decisão também emoutras capitais, como Belo Horizonte. Re-cite, Sao Paulo e Florianópolis. Na capitalmineira, como sempre acontece. Atlético c1 ruzciro estáo disputando uma melhor dc

quatro pontos, iniciada domingo, com um0 a 0, resultado que exige a realização dcmais dois jogos: um hoje à noite e outroJommgo.
Na noitada dc hoje. há dois privilegia-dos: o Náutico c o Joinville, que precisamapenas empatar suas partidas contra oSanla Cruz e Avaí, respectivamente, paraconquistarem os títulos. No caso do Náuti-

co, será o bi pernambucano; no do Joinvil-le, o octa catarinense. Mas sc perder hojeo A\at será o campeão, o que náo acontececom o Santa Cruz, que só conseguirá adiara decisão sc vencer hoje.
Em Sáo Paulo, a Portuguesa também

joga por um empate esta noite, cm seucampo (o Canindé). contra a Ferroviária
para se classificar às finais do Campeonato
ia que na primeira partida houve empatedc 2 a 2. Ainda em Sao Paulo, as seleçõesde juniores do Rio e Paraná, já classifica-d.is. decidem a primeira colocação no Gru-
po C do Bi.imIciio.
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A última quarta-feira liz aqui uma1" grande exaltação ao jogo entre Flamen-
go e Bangu, exortando os torcedores a
comparecerem à noite ao Maracanã paraverem craques como Leandro. Marinho,
Adílio — c poucas horas depois da chegada
dos jornais às bancas, naquela mesma tarde,
o jogo já não existia mais. intempestivamen-
te transferido pelos dirigentes cariocas parao domin°o.

Meu apelo ao torcedor ficou perdido no
ar. Hoje, uma semana depois, aqui estou dc
volta, proclamando um novo espetáculo,
este — o Fla-Flu — ate mais atraente, mas
francamente tenho receio de que daqui a
pouco ele já tenha sido remetido para o
espaço, enviado quem sabe para o próximodomingo. E o risco que nós, jornalistasesportivos, corremos diante das tabelas e
calendários que os dirigentes nos impõem:
um vôo cego através do tempo.

Acredito que o Fla-Flu seja mesmo
realizado logo mais, porque tudo no futebol
do Rio é feito pelo avesso, e o Fla-Flu
este sim — merecia a glória de uma tarde
dominical no Maracanã. Imaginem este Fia-
Flu, abrindo a decisão, domingo à tarde, e
calculem quanto os dois clubes vão deixar
de ganhar jogando hoje à noite. Enfim, c o
nosso futebol dito profissional.

Existe, aliás, uma circunstância curiosa
pesando sobre o jogo reservado para a tarde
do domingo. Pode ser uma espécie de
antijogo, um anticlímax do Campeonato.
Basta que haja um perdedor na partida de
hoje. Este pobre coitado, vítima de uma
sutileza infeliz do regulamento, já estará
definitivamente afastado da luta pelo título
e seu segundo jogo será, pelo menos paracie, nada mais do que uma penosa obriga-
ção de cumprir a tabela. Teremos então em
pleno domingo do Maracanã um jogo entre
um clube de pouca torcida — o Bangu — eoutro de torcida nenhuma, porque já não
terá qualquer possibilidade de conquistai o
título. E esta ameaça que sc desenha sobre
nossas cabeças: o jogo menos importante na
tarde dc domingo e os dois mais importantes
no meio da semana, à noite.

Mas o que querem os senhores? Exami-
nem os nomes dos dirigentes que povoam os
bastidores da nossa Federação. Náo vou

.transcrevê-los aqui. Mas vejam quem sáo os
presidentes c representantes dos nossos clu-
bes c, cm particular, dos três cm questão.Fluminense, Flamengo e Bangu. Vejam
quem é o presidente da Federação. Obser-
vem o ridículo dc suas fotos nos jornais,socando o ar dc alegria, felizes, sorridentes'
diante do destino do Campeonato traçado
pelo sorteio dc três bolinhas. Deles, os
dirigentes, o que se poderia esperar de
melhor?

Não nos demos por vencidos. No fim
do caminho, quando tudo parece perdido,•aparece sempre o jogador brasileiro — n
ídolo — para salvar o espetáculo, mesmo
quando nós, muitas vezes apegados ao sau-
dosismo, cometemos o pecado de menos-
prezá-los, comparando-os aos deuses imor-
tais do passado.

E um Fla-Flu com um elenco de quenão nos podemos queixar. Há a classe
admirável dc Leandro, a eficiência e a
combatividade de Romerito, a picardia de
Adílio, o arrojo dc Paulo Vítor, o vigor de
Mozer, a habilidade de Delei, a personali-dade forte do jovem Ricardo, o imprevisto
de Bebeto, a criatividade de Tato. Gente
que sabe jogar e em número suficiente paranos convencer de que o futebol, apesar dos
dirigentes, ainda pode ser para nós, que o
amamos, uma fonte dc infinito prazer.

Fernando Calazáns

Aérea.- USS 435 m$m , erreitre: Uncluidos.JioteUcal. da n^nhâ.•'penséo completa e liísladoslr v ¦,,*¦;• .
I"l Inscrições até o dia 14/12.' -'.\ i

Vasco aumenta
taxas dos sócios

Bastou pouco mais de meia hora para que os beneméri-los do Vasco, reunidos ontem cm São Januário, se convences-sem, por unanimidade, da necessidade de aumentarem ospreços da mensalidade - de Cr$ 20 mil para CrS 60 mil - e dataxa de manutenção - de CrS 10 mil para CrS 6(1 mil Comisso, atenderam reivindicação da diretoria e puseram fim a uminicio de crise registrado na última reunião do Conselho deBeneméritos.
Alheios às escaramuças de bastidores, jogadores e comis-são técnica deixaram o clube para treinarem no velho campodo São Cristóvão. No fim, o técnico Antônio Lopes definiu otime que joga amanhã em Coaraci, cidade próxima á Ilhéuscom: Régis, Edevaldo. Newmar. Donato e l.ira; Vítor!Mazinho e Gersinho; Mauricinho, Roberto e Romário.
A delegaçáo segue para a Bahia hoje cedo c o time anula

joga outro amistoso, domingo, em Itapetinga. na regiãocacaueira. Pelos dois jogos o Vasco recebe CrS 160 milhões ()
grupo recebeu ontem, após o treino, salários, luvas e prêmiosatrasados. Com o dinheiro dos amistosos, o clube faz o
pagamento do 13" salário.

No Botafogo, um
trio esperança

Trio esperança: assim estáo sendo considerados os trêsnovos diretores de futebol do Botafogo, que tomaram posseontem dispostos a acabar com a má situação financeira doclube e montar um time capaz de ser campeão do Rio emim. Eles sao Aunto Ferreira, empresário, dono da Casa dosFreios: Alcides Aguilar, proprietário da Polar Tintas- eAntônio Rodrigues, dono de uma indústria de materiais'desegurança.

A primeira providencia dos novos diretores é colocar em
dia os salários do elenco e dos funcionários. Já está resolvido,
também, que todo o Departamento de Futebol será transferi-
do para Marechal Hermes, ficando a sede do Mourisco com os
outros esportes amadores e a presidência.

O Sporting de Portugal ofereceu CrS 4IHI milhões pelo
passe de Helinho. O presidente Alternar Dutra de Castilhodisse, porem, que so vende o jogadoi por CrS I bilhão. OVasco voltou a insistir em Josimar. oferecendo Ivã, Nenê eEdevaldo. O Botafogo achou a proposta uma brincadeira
pois Josimar esta nos planos do técnico Carbone.



Foto de Almir Veiga

A empolgação c tanta que uma febre de 39,5 graus na noiteanterior, provocando-lhe inclusive erupções nos lábios e no nariz nãoimpediu Bebeto de treinar normalmente ontem _ tarde A empolai
çao é tanta, que Valtinho (terminou o jogo com dores na virilha) foi acampo e fez de tudo. A empolgação é tanta que Adílio, ainda comHematomas pelas pernas, mostrou sua categoria na recreação Tudoisso reflete o eslado de espirito do Flamengo que entra' nesletriangular decisivo disposto a arrancar para o título com uma vitóriano rlíi-rlu.

A torcida também não fica atrás. Representantes de váriasfacções foram levar o incentivo aos jogadores. Ramon, um dos chefesda Iorada Jovem, promete uma grande fesla nas arquibancadas doMaracanã, (onla que não haverá nada dc novo. mas carente aue aequipe será incentivada durante os % minutos, independentementedo andamento do jogo, numa forma como ela jamais teve aoportunidade de sentir. lcve d
— A torcida se afastou neste segundo lurno. Portanto se oflamengo chegou a final foi por méritos apenas dos jogadores Piessuperaram a cnse e a ma fase sozinhos, quase sem o nosso incentivoAgora na decisão, podem contar conosco — disse RamonO prêmio e um assumo que náo parece interessar no momentoA atenção dc todos esta voltada para o Fia-Flu e para o jogo fi nal'Porem, se o time for bem e disputar o título, cada jogador poderáreceber atéi Qí 5U milhóes de gratificação. Mas. apesar da eu-lona. o ambiente entre os joga-dores é de grande seriedade/O

mais difícil onlem. para o técnico
Lazaroni. foi encerrar o treina-
mento. Todos permaneceram em
campo, buscando aprimorar al-
guma deficiência. Até mesmo
Leandro, um jogador dotado de
nível técnico excepcional, passoulongo lempo (com o zagueiro
Ronaldo) buscando aperfeiçoar a
melhor forma dc dominar a bola
e de passá-la a um companheiro
colocado numa posição distante.
E quem ganhou com isso foram
os torcedores, que ficaram nas
arquibancadas da Gávea alé
anoitecer.

Cantarele
Jorginho
Leandro
Mozer

Adalberto
Andrade

Adílio
Valtinho
Bebeto

Chiquito
Marquinho

Técnico: Lazaroni
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/Va Gávea, a brincadeira de Marquinho e Adílio revela confia

Um jogo que pode valer o
Adílio, futebol

para o campo todo
Ouando o dia é dc Adílio, até mesmo o campo doMaracanã se torna pequeno. Neste espaço, que possui asdimensões máximas permitidas pela FILA (I Kim x 7Sm.'ele evolui com incrível facilidade, aparecendo e esbanian-do categoria em todos os setores, levando seu marcador àloucura e o seu torcedor, ao delírio.

f,,,nKH|T'a'',':.^ ,anos' muit()s ainda constestam o belofutebol de Ad.l.o: das críticas, procura assimilar o que forpositivo: aos elogios, esconde-se na sua humildade Adílioc uma pessoa extremamente sensível, tão sensível oueembora seja um profissional bem sucedido financeiramen-te, morando num belo apartamento na Barra da Tiiucajamais se esqueceu dos seus amigos da Cruzada SãoSebastião, no Leblon, onde foi criado.
Se os dois treinadores acham que o Fla-Flu serádecidido em favor da equipe que melhor se estruturar no

23 t TP0> 
AdÍÜ° assina em baix"- Considera se emexcelente forma e acha que o Fluminense também tem umsetor forte nomeio, Apreciador do bom futebol, elogiagosta do futebol de Romerito. h

É um jogador dinâmico e seu forte é a facilidadede movimentatação. Ele sabe encontrar espaços nasescapadas rápidas, através das quais busca a conclusão
ml h£ 

°,U " 
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Uma JOgada Para ;,|gllm companheiromais bem colocado — comenta Adílio.
Se Romerito merece uma marcação especial? AdpiliossSiBar lcm"rand° ™,ro e™* <£*

Marcação elc merece. Mas o importante é todosnos estarmos atentos aos seus deslocamentos e nãoesquecermos que o Fluminense tem ainda outro jogadorcriador e capaz de decidir uma partida com um chute ouum passe. Vai ser um jogo bonito.

a. A(,)lFlamcng0 ístá nas finais graças não apenas ao golde Adiho, mas sobretudo ao futebol apresentado por elena decisão da Taça Rio. E é este futebol que ele pretende
ffieth? 

n°ltC "° F'a"F1U' Ul" fUteb°' artC'exibiçao
Cada jogador tem uma característica. Eu porexemplo, gosto de um futebol mais solto e quando aagente consegue isso, os 90 minutos passam rapidamente

Jca facl jogar. Romerito deve gostar desse futebol e opublico também Muitos me perguntam se vou marcar ogol da vitoria. Prefiro ver o Flamengo vencer. Sc voumarcar ou nao, pouco importa. Mas a gente faz o que pode
dia Adílio* 

Cm Çíl" g:,iCra C SCnt'r a Vibraça" dc'a ~
Acostumado às decisões (só no futebol profissional já

AriT ," ? 
1,Uil(T emre t0mci(,s 0ficiais e vistosos)Adílio esta tranqüilo e esta confiança se deve à formacomo o Flamengo chegou às finais.

Amizade na Arábia
duelo no Maracanã

Sc as características do jogo de hoje dependessem apenas
dos dois técnicos, ou sobretudo deles, poderia prever-se maisequilíbrio anula, pois cada um conhece o outro melhor do que seimagina. Eles trabalharam juntos, de 83 a 85, no Al Alin dosEmirados Árabes. Nelsinho como treinador do time principalLazaroni como treinador dos juniores.

Durante esse tempo, consolidaram a amizade, através demuita conversa sobre futebol. Agora, a partir desta noitecomeçam a criar também, pelo menos na boca do túnel uma
grande rivalidade. Nelsinho, 47 anos, está sentindo uma mudançaradical na filosofia de jogo do Flamengo e atribui isso as conversas
que teve com Lazaroni.

Não é mais aquele time de toque cadenciado. Agora oFlamengo joga parecido com o Fluminense, com uma marcaçãomais forte da qual iodos participam. O Flamengo fecha todo „espaço em seu campo, pelo menos foi assim que não deixou oBangu jogar. E esta explorando melhor a velocidade nos contra-ataques, como o Fluminense.
Lazaroni, o discípulo, tem 35 anos. e sempre admirouNelsinho, como técnico e, mesmo antes, como jogador. Gosta doestilo do time do amigo, muito seguro, compacto, mas faz umaressalva:

O meu estilo é um pouco diferente, me considero maisousado, arrisco mais, não quero o time tão fechado. Mas não háduvida de que as conversas com Nelsinho tiveram influencia naminha formação. L. podem estar certos, foram influências muitoboas.

Um jogo com promessas de muita emoção, o Fla-Flu destanoite, no Maracanã, tem tudo para abrir com um grande espetáculoo turno finai de um Campeonato do Rio de Janeiro marcado pelomau futebol pela violência, pelos estádios vazios e pela desastrosaatuação dos dirigentes. O Fluminense, campeão do primeiro turnoe o Flamengo, campeão do segundo, lutam dramaticamente pordois pontos vitais: quem perder estará definitivamente afastado dotitulo e enfrentará o Bangu, domingo, numa melancólica despedidaNao ha favorito, por mais que o técnico Lazaroni ache que seuFlamengo tem mais trunfos e por mais que os torcedores doFluminense acreditem que a volta de Romerito terá um pesodecisivo a seu favor. f

Foto de Ari Gomes
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Nas Laranjeiras, o bom humor de Nelsinho e*Romerito só traz otimismo

João Saldanha

O Fla-Flu de Zagalo e Carlos Alberto na página 23

UITO bem, é o grande clássico do ano e
penso que praticamente o que decidirá este

Campeonato, modelo c exemplo do que não deverá
ser feito no ano que vem. Mas trata-se de Flamengo
c Fluminense, nossos dois melhores times. Franca-
menle ouso dizer que gosto sempre dc ver o Bangu.
Um futebol atrevido e dois ou três jogadores de
grande talento, que desequilibram. Ò Bangu, às
vezes, faz uma defesa de ferro e outras, a maisvulnerável de todas. No jogo eom o Flamengo
estava muito vulnerável. A filosofia do Moisés estábem dc acordo com o temperamento do time. A docobertor curto. Puxa aqui e lá fica dc fora. Vice-
versa.

Mas o Fluminense não é nada disso. Jogasempre eerttnho e muito preocupado com a arruma-
çao permanente do time e do clube. Aliás, isto não éile hoje. Pode ser dito que. assim como o Bangu temsua filosofia meio aventureira, o Fluminense, princi-
palmentè depois da cisão que fez nascer o Flamengo
cie Futebol, dali em diante, o Fluminense se preoeu-
pou sempre com a ordem do time. Contratou os
primeiros profissionais no apogeu do -amadorismo"
e treinadores estrangeiros que já tinham experiên-
cia. Os daqui, os nativos, eram quase que simples
distribuidores de camisa. Um jogador de mais

O favorito de hoje
ascendência sobre os outros comandava dentro docampo.

O Fluminense sempre foi, em todas as épocas
o time mais certinho, algumas vezes até pão-duroDigamos que é a filosofia da casa. E é mesmo Aformação histórica do clube, ou dos clubes, fazsempre, em todas as partes do mundo, o estilo de
jogo do time. Nos diferentes países isto também
acontece. Repito um argumento que sempre usei: asnotas musicais são sete. No entanto, cada país toca a
própria. Futebol também c assim. O Fluminense, hátrês anos, tem mais ou menos o mesmo time. Querdizer, não sei se há três anos. Mas nos últimos trêscampeonatos isto acontece e é muito importante.

O Flamengo, em sua base estrutural de jogado-res, também tem uma turma que joga junta hámuito tempo. Leandro, Adílio. Mozer. Andrade
formam uma coluna mestra. E estáo no time porquee assim que pensa o Flamengo, desde a fundação Ofavorito da massa é o.Flamengo. Jogo decisivo náotem tavonto. O diabo é que o perdedor está
inexoravelmente fora do páreo. Paciência. Assim
fizeram o drástico c incrível regulamento. Creio queno máximo oitenta mil pessoas estarão no jogo. Sefosse domingo, no mínimo cento e trinta mil. Na
massa o Flamengo é o favorito. Na intelectualidade
é o Fluminense.

EíSiãiíí ^tQbKÇjII *Si_y"£??_[ ^^^«icflíjjHÍÍ?"""

O futebol competitivo e solidam, dc Leomir, jogador versátil ™»abomina sua identificação como curinga dn gn.po. foi escolhido peloté n co Nelsinho para a lateral direita. O treinador descartou o aprove?mento do veterano Getúlio por considerá-lo sem ritmo pan, a decisão dbCampe,,,,,,,,, m„s ainda d de de RicardQ ; 
«P

ngooso tesie no vestiário do Maracanã, embora o medtco Am doSantiago garanta sua escalação:
-Foi um simples esgarçamento. Feli,„,enle, náo houve estiramento
Dur meÇo°,ZCUlar 

""""'i' "'^ Cm COnd*oes "~ "e 5Í
vi,iti 'remo 

recreativo de ontem à tarde, nas Laranjeiras, sob aMl cm de quase duzentos pares do atentos e otimistas olhos de
™ , e JIT™ 

U°mir pr°CUr0U " P"sW°™ P*l° -or direiloDepôs se exercitou nos cruzamentos para Washington e falou cnihtranqüilidade sohre o Fla-Flu:- Sou um jogador dc sorte. Sempre estou lá nos pnslers de campeãoe jogar na lateral e mais fácil. No meio campo, onde gosto de briga™Sa bola, o espaço é maior, assim como „ desgaste
fii„l.,a 

"""'' ''°0Periirio d:l bola e motor que imprime o ritmo com seiffutebol competitivo que se ajusta ao de Romerito e dos gaúchos" - eomo'lembra o artilheiro Assis, ausente desta decisão contra oRaL -Üg
gosta que o chamem dc curinga: °

- Minha posição é de cabeça de área. Sou um profissional que não se'nega a colaborar cm os treinadores. Ser curinga e como admitira reserv,para uma emergência.
O ambiente nas Laranjeiras éde muita confiança e ninguém admi-

le .i derrota, resultado que tira qual-quer chance de chegar ao tricampeo-
nato (K gaúchos Renê, Branco e-
Jandit afirmam que o Fla-Flu será'
decidido com garra e coração.

Nem sempre a técnica levavantagem cm decisão — adverte
René. Branco sabe que ele e Tatosofrerão severa marcação e ante-
cipa:

O Flamengo pode ser sur-
preendido por viradas para o setordireito.

Nelsinho, otimista, confirma:"vence 
quem se mostrar mais com-

pelitivo e solidário".

Paulo Vítor
Leomir
Viça

Ricardo (Maurão)
Branco
Jandir
Delei

Romerito
René

Washington
Tato

Técnico: Nelsinho
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Romerito, o cérebro
para todo o time

Sempre em busca de novos desafios e conquistascomo gosta de ressaltar, Romerito, com seu futebolaltamente competitivo, deu personalidade e segurança aoFluminense: e o cérebro do time. F:m Hl meses consagra-
gou-se como ídolo da torcida após o título brasileiro e obicampeonato carioca dc 84. Tímido e dc fala mansa mascapaz dc certeiras alfinetadas, Romerito elogia e aomesmo tempo contesta o futebol de Adílio.

O Adílio é um meia-armador inteligente, habili-doso e que está sempre desmarcado para explorar osespaços. Mas seu futebol só aparece quando ele está com abola nos pes. Não c combativo.
Futebol moderno para esse paraguaio por cujas veiascorre o sangue guarani, sinônimo de garra, exige solidaria-mente, umao e amor. Percebe-se nas respostas curtas queRomerito prefere falar de seu Fluminense a analisar oucriticar adversários do Fla-Flu. De Adílio, mais um elogio:E muito oportunista e nunca me esquecerei do col

que ele marcou na decisão da Taça Guanabara de 84 Eleparece badar no gramado e surge na área como umfantasma. Portanto, temos de fechar seu setor preferido aponta-esquerda, e ficar atento aos seus movimentos Elesurge de repente na área e não pode receber a bola limpa.
Humilde, Júlio César Romero Insfran, 24 anos ex-companheiro de Pele. Carlos Alberto Torres e Becken-bauer na grande fase do Cosmos, de Nova Iorque diz quenunca teve vocação para artilheiro. Dotado de extraordi-nana vitalidade física, Romerito se satisfaz em criar

jogadas, fazer lançamentos e tocar a bola com rapidezMas é o terceiro goleador do time em 85. Jogou 12 vezesno Campeonato, marcou três gols — na temporada soma38 partidas e mais sete gols — c. modesto, aponta Deleicomo a peça fundamental do Fluminense:
Delei é ótimo nos lançamentos longos e para sairdo sufoco, Esta sempre desmarcado. Náo marca tantomas ai compenso com minha vitalidade. Afinal futebolvitonoso é o solidário e competitivo.

Solidariedade, união e responsabilidade — é o oueRomerito sempre defendeu no grupo e foi ele quemsacud.u o time antes do Campeonato. Revoltado com atal a de empenho de alguns jogadores, as noitadas deoutros e a falta de profissionalismo - como acusou naexpulsão de Branco c Ado no jogo contra o ArgentinosJumors na laça Libertadores - Romerito provocou "a
lavagem de roupa suja", em Teresópolis:

— O time entendeu as críticas do Romero. Perde-mos a Libertadores, mas chegamos à final do CampeonatoCanoca e so dependemos dc nossas forças para conseguiro tr. - reconhece o técnico Nelsinho que deposita nofutebol guerreiro de Romerito a responsabilidade deconduzir o time no Fla-Flu.

A neutralidade
tricolor de Moisés

O técnico Moisés não tem a menor dúvida: o Fluminense
é favorito do jogo desta noile. contra o Flamengo. Explicou
que o time tricolor tem mais coniunto. uma defesa superior à
do adversário e. quando sai para o ataque, mostra umavariedade maior de jogadas.

O Fluminense é muito mais time. Vai ganhar até com
facilidade, tenho certeza.

Para o técnico do Bangu, o time do Flamengo depende
muito das qualidades técnicas dc alguns jogadores — como
Adílio e Bebeto, por exemplo:

Se esses jogadores não estiverem bem. o Flamengo
cai de produção, pois fica sem iniciativa de |ogo. Já oFluminense é mais compacto, um todo. Cada jogador sabe
exatamente a sua função em campo.

Por fim, Moisés disse ter tanta certeza de que o Bangu
vai enfrentar o Flamengo no domingo que já eslá mantendo
conversas com seus jogadores, para mostrar os erros aconteci-
dos na derrota dc 1 a 0, na decisão cio segundo turno.

O jogo começa às 21hl5min. O juiz é Luís
Carlos Félix, auxiliado por Valquir Pimentel e
Pedro Carlos Bregalda. As cadeiras especiais e
os camarotes custam Cr$ 120 mil; cadeiras
azuis e arquibancadas, Lr$ 20 mil; geral, Cr$
10 mil.
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As duas cores de um tema mobilizadorrtistas ex
O KACb
Reynaldo RoeLs Jr

luta poem
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VIU Salão Na-
cional de Artes

_ Plásticas só se-rá inaugurado sexta-
feira, mas o que ele pro-vavelmente traz de
mais sigrúficativo já po-dera ser visto — e certa-
mente será discutido —
a partir das 18h30min
de hoje, quando será
aberta, na Funarte, a
Sala Especial, paralelaao Salão. Com três ex-
posições simultâneas
sob o título geral de A
Arte e Seus Materiais,
a Sala trata de um te-
ma explosivo, aitamen-
te mobilizador dos ar-
tistas brasileiros: a po-lèmica questão de seu
acesso a materiais de
boa qualidade.

Parcialmente re-
montado na Galeria
Rodrigo M. F. de An-
drade. o Salão Preto e
Branco de 1954 é a pri-meira das três exposi-
çôes da Sala. Testemu-
nho do início da luta,
ele surgiu como forma
de protesto públicocontra a má qualidadedo material nacional e
os altos custos do im-
portado. Em 1952. a en-
tão Cexim, órgão quecontrolava as importa-
Ê? ™ wSÜ-ei)?s' c°locara os materiais artísticos na quin-ta categoria das alíquotas, ao lado dos perfumes france-
fmpor°taCdrPanha 

' d° ***** e^ngefrosTdos ca™

™„oA iduia de realizar um Salão apenas com as duascores, o branco e o preto, foi iniciativa de Iberè CamargoDjanira e Milton Dacosta, que lançaram mn Stocontra a situação de censura à produção, que seeSE
52^2™ 

3 medldaÍa Cexim- Os artktos não^rdXitempo e, prejudicados que estavam, não se recusaram a

ío eventaVnHnirf oter 
de Pí?testo <*ue Pendiam darao evento Djanira, Quinno Campofiorito, Iberè SéreioCamargo, Lygia Clark, Décio Viei£ Ana litfcta è outrosmais, por dispares que fossem, apresentavamo mesmotraço em comum: obras em preto e/ou branco A heterogeneidade de tendências revela bem o momento £?Kpassavam as artes plásticas brasüelras, e a curadora da

pa?ròÇfeto 3ria da G1Ória Ferreira' cha^tTatenção
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Gravura de
Rossini Q.

Perez
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A Traiçãt?'- ^ .
do Espelho, f, &T

de Sônia WEblung (1951)
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Movimento I, pinturadelberê Camargo (1977) na
mostra Atitudes

Contemporâneas WÊÊÊÈi
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Você paga
o preço de
à vista
em 3 vezes! 9H

[H|al»j*i™'S«:»;«^ã=i»ta«i«Ml OTJV
Qualidade com Credibilidade.

Fábrica: Av Subu'bana. 5027 ¦ Fone PABX 289-2595Lojas: Av Ataulfo do Paiva, 19 L0)a G Fone 239-0748 . LeblonEstrada do Galeão. 634 Fone 396-7991 ¦ IlhaBana da Tijuca - Casa Shopping - Fone: 325-0955

— É preciso não esquecer que o Salão Preto rBranco foi realizado poucos meses depois da segundaBienal de Sao Paulo, onde estava presente toda a artemoderna, de Picasso a Calder. O impacto foi enorme e omomento artístico era de efervescência.
Nessa época, formavam-se os grupos Frente, no Rioe Ruptura, em Sào Paulo, que abriram caminho para aconsolidação das tendências construtivas no pais Eratambém a época em que o modernismo brasileiro chega-

ya a seu limite, começando a diminuir seu prestígio e suatorça junto aos artistas mais jovens.
Apesar da atitude de protesto contra o Governo oSalão, uma instituição oficial, absorveu a proposta Òsartistas contavam com a cumplicidade do júri e osprêmios foram distribuídos normalmente. Sua repercus-são, contudo, náo foi das mais eficazes e, no ano seguiu-te, realizou-se o Salão Miniatura, ainda como protestocontra a situação. Oswaldo Aranha, o Ministro da Fa-zenda de Getúlio. acabou cedendo apenas em parte asalíquotas de importação de materiais passaram para a

Acerte os ponteiroscom a musica certa.
HOJE 10h30min"LUCIANA"
com James Last
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segunda categoria, de artigos necessários, mas nào deprimeira necessidade.
A remontagem do Salão Preto e Branco não écompleta nem poderia ser. O seu caráter circunstancialtez com que muitos artistas acabassem por nào darmuita importância aos trabalhos, uma vez cumprido seupapel. Maria da Glória reuniu o que pode e em algunscasos, nao tendo os originais ã disposição, substituiu-os

por trabalhos de outras fases dos artistas:— Nos casos da gravura, do desenho e da esculturaas coisas nâo foram tão difíceis. Em pintura é raríssimoencontrar trabalhos em preto e branco. Os de LygiaClark e Aluisio Carvão, por exemplo, sáo bem posterio-res ao Salão de 54. Mas aí houve o concretismo em que opreto e o branco eram muito importantes. À exceção do.sartistas dessa tendência, o resto foi quase impossívelMuitos nao sabiam mais dos trabalhos, outros chegarammesmo a destrui-los.
A remontagem do Salào Preto e Branco representa

para os artistas, o encerramento de um ciclo de comba-les em torno de suas condições de trabalho: estáopraticamente concluídos os estudos para a extinção dastaxas sobre a importação de materiais artísticos Ahistoria da luta, juntamente com uma extensa análisede laboratório do.s materiais nacionais (os resultados sáoabertamente negativos), está contada no volume Matenais de Arte no Brasil. Análise das Tintas a Óleo que
NacicSl 

° sexta"feira' na abertu™ oficial do Salào
A segunda exposiçáo da Sala Especial. AtitudesContemporâneas, organizada na Galeria Sérgio Milliet

mostra vários exemplos da diversidade de materiaisempregados pelos artistas contemporâneos. As possibi-lidades mostradas vão desde a pintura tradicional (IberoCamargo) as experiências mais radicais de Hélio Oitici-ca, em vidro, terra e tecido, e às radicalíssimas de Barrio
fnJr<£T£j?ex?arne e ° RodaPé de Carne, com carnefotografada. No meio. a ampla gama de materiais abran-
«JLÍJK1 m^do/ dobrado (Amílcar de Castro», asraspas de grafite e de pastel oleoso (Milton Machadoi o
^nÀ\ZJ'^aSCal^0lAmélia Toled01 e PaPel dü Nepal(Antônio Dias) Ar já nao se trata do protesto, mas do
nn?,»r«0nen?aniÍnhanionto conceituai da arte a partir riosanos 60. abandono dos métodos tradicionais e oxperi-mentação com novos materiais e novas linguagens

A última mostra. Arte e Corpo: Pintura sobre a Pele
flrtSri^H.^0? -IndíP»as Brasileiros, esta mais
d orZarí£JtrÂlUeSta0 efnta dos mat«-iais. mas nem
ma riamS % a,Presentar. Por contraste, um panora-ma da questão tal como tratada por outra cultura Aexposição reúne objetos e adornos indígenas, a em' deuma grande coleção de fotografias da atividade estéticados índios ligada a pintura corporal. As variações de una outro povo sao marcadas com bastante propriedadeUm de seus aspectos mais surpreendentes é a limpezacom que utilizam os motivos geométricos. Acompa-
™tinHda 

desel?hos originais, executados sobre papel
Is ninhos i^tlV°S emPre^dos na pintura do corpo.As pinturas indígenas nao estão ligadas a qualquerfunção estética de simples adorno ou decoração mascumprem uma função ritual já extensamente exploradapela Antropologia. Sua vinculação com a questão dosmateriais está mais na atitude contrastante, no empregode susbtancias imediatamente disponíveis (e em boaparte perecíveis) perfeitamente inúteis para a maioriados artistas que trabalham "para a civilização".

Agora que a batalha em torno dos materiais estáaparentemente vencida, a Sala Especial do Salão Nacio-nal adquire um caráter simbólico; especialmente paraaqueles que combateram pelo direito rie contar comcondições de trabalho dignas. E no mínimo uma home-nagem aos esforços empreendidos pela preservação riotrabalho de uma categoria nem sempre contempladacom a boa vontade das autoridades. _ que se viufreqüentemente diante da situação de ver seu trabalhose desfazendo, sem condições de manutenção

^Fs i I li i ><a
FESTIVAL DO

S^ffiH^ NOUYEAU
José Hugo Celidonio convida para o jantar no
Gourmet, com menu especial combinando com
o excepcional BEAUJOLAIS NOUVEAU re-
cebido via Air France.
Informações e reservas —- Rua Gal. Polidoro
186 Tcl.: 295-3494
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SUMMER
PROGRAMME

COURSES FROM LONDON IN RIO

JANUARY Monday 6th — Friday
to 31st January

ITTI Introductory Course/RSA
Preparatory Certificate —

Cert. TE FLA
4 weeks . full-time . 110 hours

9:30-12:30 and 15:00-17:30'

FEBRUARY Monday 3rd —
to Thursday 6th February

BATE Short Course:
Selecting and teaching

vocabulary from reading.
libtening and

uoiieonpg
uoijepossy

_°J©_
vídeo materiais.
4days . part-time . 12 hours .
Every day 15:00-18:00
FEBRUARY Monday 24th - to
Friday 28th February
BATE Short Course:
Working with your syllabus —
teaching struetures and
tunetions; balancing the skllls;
selecting material.
5days . part time . 15 hours.
Every day 15:00-18:00

British
Association
for Teacher
Education

ar^affiliate of International Teacher Training lnstitute,LohdorV
Í f P0w?0red by Britannia SpecialEnglish Studles, RIõ; ^

Rua Vinícius de Moraes, 179 - 287-9987 (9-17h) Ipanema \
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Affonso Romano de SanfAnna ¦¦¦¦¦_______—_—o_——

Cuba j á não será a mesma
(wW 

A HABANA), CUBA — Fidel
. j acaba de adentrar o palco vindo

JSUs dos bastidores e caminha ladea-
do por várias autoridades para

se assentar à mesa juntamente com Ernesto
Cardenal (Ministro da Educação da Nicará-
gua), Juan Bosch (ex-presidente da Repú-
blica Dominicana) Mário Benedetti (escri-
tor Uruguaio), Garcia Marques (prêmio No-
bel) vários outros convidados, e, entre eles,
dois brasileiros: Chico Buarque e Frei Bet-
to, que se assentam nas duas extremidades.
Nesses dias em que se realizará o encontro
de intelectuais, ficará patente que Frei Bet-
to e Chico Buarque são dois brasileiros
muito especiais aqui. De alguma maneira
sáo quase que ministros sem pasta neste
país. Têm intimidade com as autoridades e
o povo os reconhece na rua. Como aqui se
diz que o Brasil vai reatar relações com
Cuba no dia 5 de janeiro, seria bom que
Olavo Setúbal aqui desembarcasse com
Betto, Chico e mesmo Hélio Pellegrino.
Som, porque Hélio não só privou de várias
conversas com Fidel na "dacha" que o
hospedou e ao Betto, mas participou de um
jantar reservado, no qual Roberto Davila,

num gesto de pertinência jornalística, con-
seguiu finalmente a aquiescência de Fidel
para a primeira grande entrevista à televi-
sâo brasileira.

Na noite de abertura Fidel não falou.
Diziam que ia deixar para falar no encerra-
ménto. Mas toda a platéia, mais de mil
pessoas de todo o mundo, ali estava magne-
tizada pela figura do herói. Mito é assim,
mesmo calado comunica. As duas falas da
noite foram de Garcia Marques e Frei Betto.
Garcia Marques fez uma irônica dissertação
sobre a utilidade ou não de encontros de
intelectuais, desafiando os presentes para
que aquele encontro resultasse em algo
positivo. Disse que há tantos congressos de
literatura, que no castelo de Mouiden, na
Hollanda, foi feito um congresso mundial de
organizadores de congresso de poesia. E
ajuntou, exercitando sua verve fantástica:"não é inverossímil: um intelectual compla-
cente poderia nascer dentro de um congres-
so e crescer e amadurecer em outros con-
gressos sucessivos, sem pausas, a não ser as
necessárias para transladar-se de um a ou-
tro, até morrer bem velhinho num congres-
so final".

Ja a fala de Frei Betto foi mais emocio-nada. E apesar dc estar competindo comGarcia Marques, foi ele a estrela da noite É
que ocorreu aí o lançamento da ediçãocubana de Fidel y Ia Religion. E o livrovendeu nos primeiros dias cerca de 50 milexemplares em Cuba. Espera-se que as ree-dições atinjam já 350 mil. O jornal oficialGramma publicaria no dia seguinte umanúncio prevendo reedições e quando cadauma delas chegaria às províncias.

Em Havana vi na porta da "Librería
Fernando Ortiz" uma fila de mais de mil
pessoas para comprar o exemplar. Era horado almoço e apesar de haver ali um cartaz:esgotou-se, as pessoas ficavam firmes espe-rando as novas remessas. Ao ver aquela filana porta da livraria, confesso, me arrepieitodo. Vindo de um país onde as pessoasatravessam a calçada para não terem queentrar na livraria, ou aí não podem entrar
porque mal têm dinheiro para entrar num
açougue, repito, aquela cena me deixou
perplexo.

Por isto me aproximei de várias pessoasna fila e puxando conversa ouvi de umcubano sorridente: "este livro vai ser muito

importante porque os comunistas vão po-der entender melhor os cristãos e os cristãos
vão entender melhor os comunistas".

Cuba já não será a mesma depois da
edição deste livro. Algo vai acontecer aqui.
E na abertura do encontro, aqui no amplo e
belo auditório Karl Marx estamos assistiu-
do a uma cena rara: um frei dominicano de
nossa geração falando de religião publica-mente com Fidel, que o escuta atenciosa-
mente. Betto parece estar num púlpito. E
enquanto historia seus contatos com o líder
cubano e conta as origens do livro, eneami-
nha seu sermão. "Quem trai o pobre, trai
Cristo" — vai citando o próprio Fidel
Castro.

O insólito da cena, vendo esse aproxi-
mar-se da Igreja e da revolução cubana,
levou muitos a acharem que no domingo
seguinte Fidel iria à missa. Não sei se foi.
Mas é certo que as igrejas em Cuba passa-rão por uma transformação. Por outro lado,
o Partido Comunista Cubano também vai
ter que entender a nova situação criada
com a anuência de Fidel. Todos os que ali
estavam tinham a suspeita e a pretensão de
estar vivendo um momento histórico.

Q

Filtro Aqualar.Um presente purocomo o espírito do Natal.
ASTRONOMIA

TH—ÍT

uOET

Se o Natal é a época de você mostrar os seus
mais puros sentimentos, então presenlnie com Aqualar
Além de pureza, você vai estar dando saúde para
quem você gosta.

É que o filtro Aqualar elimina totalmente as
impurezas e o gosto de cloro da água, por um
processo de tripla filtragem. E com sua alta vazão, vocêtem muita água pura e gostosa.

Dê Aqualar. É puro como o Natal
e dura muito mais.

aouaür m
AP-200 Cuno
Para saber o nome da loja perto de você,
ligue para 253-0686 / 541-4998/ 284-0644.
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| | | | | | | ||son

^*%s>*

n a n n §3$
TJ FUNARj Ú^k TEATR0 MUNICIPAl"^^

f\T TW X7BmKiY~*% A l^T^VTnrV"^ msa eS a i B a v* ív_» m____W / ss- M s» __W M i m\

Espetacular nova produção Ballet em Frólogo e 2 Atos

RI. Tchaikowsky
TS Dalal Achcar
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Cenários e Figurinos: J OSC WRXOTIR

iluminação: Aniela Jordan

y.-i

Orquestra Sinfônica, Coro Infantil e Coro Sinfônico do TMRJ.',, 
tegência: Henrique Morelenbaum

'¦-¦¦X vBallet do Teatro Municipal do RJ
Anlius convidados: Cyríl AtaiiaSSOff (Ópera de Paris) e Paillo FOlteS

Participado cupecial Desmond Doyle, Denms Gray, José Moura, Hugo Travers
¦. ¦ . 

"' 
.''X. com:

AnaBoofoga No» Estêves, Cecília Kerche, Daniela de Rossi, Jánia Batista, Lourdja Mesquista
toiane Soiieghctti, Sílvia Barroso, Bettyna Dalcanale, Cristina Costa, Irene Orazem, Carla Silva

tàillo Rodrigues, Francisco Timbó, Antônio Gaspar, Fernando Mendes.
Oi «flUstas participarão, na sua maioria, em todos m espetáculos

O* UÚ*<WJelj(«gttfçlra)OMtículos de estrela da nova produção em bene.k m da Associação de Ânimos do Teatro Municioal AATM
"'•: . i"v .-, ;,';i MfcOOO 80.000 :>u.uuo 900.000
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Promoção:

Infoimaç ôes pelos, telefones «0K84 ou :b} 6522
D * Apoio da: ASSOCIAÇÃO DB AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL • AATM
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Cometa Halley e o
servatório Nacional
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Ronaldo Rogério
de Freitas Mourão

OI em 1909 que o Ob-
servatório Astronómi-
co do Rio de Janeiro,
passou a ser designa-

do Observatório Nacional, co-
mo entidade subordinada à Di-
retoria de Meteorologia e Astro-
nomia do recém-criado Ministé-
rio da Agricultura. Esta desig-
nação constituía na época, co-
mo mais tarde escreveu seu di-
retor Henrique Morize, a colo-
cação da astronomia em segun-
do plano. Realmente era crítica
a situação de deficiência em
que vivia o nosso principal ór-
gão de pesquisa.

O aparecimento do Halley
foi usado por aquela adminis-
tração para chamar atenção do
povo e das autoridades para a
situação lamentável em que o
observatório se encontrava ins-
talado. Naquela época, os ad-
ministradores não escondiam
as suas mazelas e as defíciên-
cias de seus órgãos, deixavam
que os jornais tomassem conhe-
cimento e até aprovavam a su-
gestão dos jornalistas que os
procurassem, como ocorreu
com Medeiros de Albuquerque
da Ilustração Brasileira, a
quem Morize autorizou a de-
núncia do estado do Observató-
rio. Que diferença com os dias
do autoritarismo: em agosto de
1983 fui duramente criticado
pelos meus colegas que se reu-
niram, com o diretor, em As-
sembléia (onde não foi permiti-do o acesso de jornalistas) uni-
camente para solicitar o meu
afastamento, pois estavam re-
voltados com a denúncia, a
mim atribuía, feita pelo JOR-
NAL DO BRASIL e O GLOBO

sobre a situação de abandono
dos prédios do Observatório.
Atualmente os prédios foram
tombados pelo SPHAN, na ad-ministração de Marcos Vinicius
Vilaça, graças ao apoio de inte-
lectuais de vários segmentos denossa cultura.

A notícia mais importante,
das inúmeras publicadas em to-
dos os jornais de 1910, é aquela
apareceu na primeira página da
GAZETA DE NOTICIAS de20/6/1910. Depois de informar
que, por ocasião do apareci-
mento do cometa Halley, Mori-
ze havia tentado em váo mon-
tar uma equatorial, o jornal es-
clarece que o observatório foi
fundado em 1827, concluindo:"aquilo que estava muito bom
para 1827, para 1910 é uma ver-
gonha".

Numa reunião no Clube deEngenharia, Morize, como rela-
ta o jornal, solicitou sua inter-
venção e prestígio para se con-
seguir a construção de um novo
observatório. Lembrou o dire-
tor do Observatório que a Ar-
gentina, apesar de seu pequenoterritório, de sua população di-
minuta em comparação com o
Brasil, possuía dois observató-
rios de primeira ordem. "Nós
possuíamos um observatório, eeste mesmo de quinta ordem"...
Logo em seguida falou Paulo deFrontin afirmando "que devia-
mos fazer um observatório de
primeira ordem, ou então não
fazer nada". Era da opinião doorador precedente, que exigia aconstrução imediata do novo
observatório. Muito modesto,
Morize voltou a falar dizendo"que pedia para construir o no-
vo observatório de segunda or-
dem, de medo de nâo ser aten-
dido pedindo um de primeiraordem".

O "projeto Morize" era a
construção, em um morro no
extremo da Ponta do Caju a
25m de altitude", de diversos
edifícios separados, a saber: um
edifício principal para a Admi-
nistração Central e para todo o
serviço de Astronomia, um pa-ra serviço de meteorológico;
três salões dos meridianos;
quatro cúpulas de observação
astronômica". O projeto, expli-
cava Morize. seguia "em quasetodas as suas linhas o Observa-
tório de Nice em menores pro-
porções."

O projeto Morize foi aprova-
do e constituiu a parte princi-
pai do Observatório Nacional,
em Sáo Cristóvão, até a instala-
ção em Brasópolis do telescó-
pio refletor de 1,60 metros de
abertura — atualmente, Labo-
ratório Nacional de Astrofísica.
Depois de tombado, com o anti-
go acervo, foi aproveitado, peloCNPq, para a criação de um
Museu de Astronomia.

No início do século, os brasi-
leiros sofriam ao pensar no pro-
gresso da Argentina, com seu
sistema educacional, suas fer-
rovias, a modernização de Bue-
nos Aires que já tinha o seu
metrô desde 1906. Foi esta ra-
zão que o Morize procurou uma
comparação com a Argentina.
Hoje os termos de comparaçáo
são outros, o novo vizinho se
estabilizou, nào lançou ne-
nhum telescópio espacial, ne-
nhuma sonda ao cometa Halley
de modo que o atraso sensível
em 1910 em relação a Argentina
já não é uma preocupação.

Não seria este, porem, o mo-
mento de promover uma refle-
xão sobre as condições da pes-
quisa astronômica no Brasil,
como Morize muito bem fez em
1910?

FLÁVIA,
CABEÇA
TRONCO
EMEMBROS
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lBAff.Q G>.'NfaricO |Ângela Leal, Ari Leite, Emiliano §
Queiroz, Oirce Migliacio
Participação Especial de Fernando José,José Augusto Branco e Guilherme Karam
ATRIZ CONVIDADA: SAVANA CALÁBRIA Si

18hc21h — domingo — CrS 25.000,
21 h — 6." — CrS 40.000,
20h e 22h — sábado — CrS 40.000,^
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»j649 mitê brasileiro de música
INSHI INTERNATIONAL DF LA MUSIQU6
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RÁDIO MEC

1

ílISCi
Concerto de encerramento 3' TRIMALCA

Orquestra de Câmara da Rádio MEC

^rta-fe.r^l/12/XS o CADERNO B o 3
iolos Diamantina ~ ¦—,

• M. Cláudia &***& ®
^GEAGA TAPETES f.Arra
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artefact
MOLDURAS

flUA GENERAL CALDWELL. 216 TELS. 2243801/2244936 RJ

pianos

Regente Marlos Nobre
Solistas Mana Luiza Corker

Licia Lucas
Clelia Iruzun
Marcelo Kayatli violão

Obras de Rattenbach. Enriquez, Leo Brouwer Marlos
StaP_ 

Bach (Concerto p 3 pianos e orquestra)Sala Cecília Meireles, ba feira 12.12 1985.
Entrada Franca

Patrocínio J BoKadeValoresdoRiode Janeiio

NOVOS E | £ 
MA

USADOS L-VgNDA
AVULSOS Oj
BIBLIOTECAS
A DOMICÍLIO

LIVRARIA EUZART
AV. MARECHAL
FLORIANO 63

,233-6024» 263-733-f )

COMPRAMOS
E VENDEMOS

LIVROS NOVOS
E USADOS

CONHEÇA NOSSAS ESTANTES
DEOBPAS JURÍDICAS

ELIVOOS SOBRE OBP-S'1.
SEuiPADOPORES"ADC

SOLICITE1/ LISTAS DE ASSUNTOS
DE SEU INTEPCScí

LIVRARIA SAO JOSÉ
RUA DO CARMO o'242-1613 e 242-4435

222-8975

RESTAURANTE MOSTEIRO
Faca suas reservas de lim de ano Serviços especiais pararecepções, banquetes, cocktails. Parirão Internacional Ca-pacidade para 300 pessoas Horário: A partir das 17 liInformações e leservas tels

233-6426 — 233-6478.
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Idealizou um pacote
de natal especialmente

para você: na compra de
£> 2 roupas e 6 camisas, grátis2 gravatas. Agora é só conferir.

Tudo sob medida! |
Largo de Sào Francisco, 26-Gt 610

Tels.. 231-0084 * 224-1311
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Campos do Jordão

•Piscinas, inooker, lõrus, vôlei
futebol, carteado, ele.

•Recreação infantil orieniada
por monitoras especializados.

•Encursõesem grupo
e Piogramas-surpresa.

'Jogos, torneios e filmes diários
IMia adultos e crianças.'Noite do queijo e vinho.
videocassete etc.
Culinária deliciosa e piano-bari<mi música ao vivo.

De de presente a Voce
Voce ama, uma lindiss
jóia em prata de lei.

ou a quemima

pralú moderna
Rua bai ata Ribeiro. 458 bRua Visconde de Pirajá, 487 A Tel

55 0715
I-: ^39 5448
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PACOTE DÉ VERÃO
1 casal
•"-"' CrS 6.2/0.000'"
outras pessoas mesmo .irvri

Cr$ 1.100.000
7 diárias completai
Promoçía vílidn lamenta parao paríodo ur- 02 Janairo a 28revfi<.i,u insroto Carnaval)
O ivicntí mclu, rii!í na manha
almoço, lantni <¦ «j^i.

FIM DE
FESTA

O Presidente José Sar-
ney assina dia 20. em Bra-
silia. um decreto proibindoa pesca da baleia emáguas brasileiras.

A decisáo representa
uma vitória dos conserva-
cionistas e das crianças,
que escrevem aos borbo-
toes a Sarney pedindo a
preservação da espécie.

¦ ¦ ¦

Para trocar
idéias

Antes de seguir de férias
para Lisboa no próximodia 20. o Embaixador dePortugal no Brasil. Adria-no de Carvalho, será rece-bido em Brasília pelo Pre-sidente José Sarney.

Vào trocar idéias sobre oprograma da visita do Pre-sidente a Portugal.
Da agenda de Sarney emPortugal sabe-se que jáconstam a cerimônia deposse na Academia deCiências, um almoço noGrêmio Literário, uma ca-minhada pelo Chiado, umcafé na Brasileira, uma vi-sita à casa onde nasceuí ernando Pessoa, uma vi-sita à Coimbra, onde rece-berá o título de Doutor Ho-noris Causa, e mais os ban-

quetes oficiais.
• O Presidente José Sar-ney vai pedir ao Embaixa-dor de Portugal que duran-te sua visita não haja segu-rança ostensiva nas ruasEle quer poder circular avontade.

Tanto
para nada
• A comissão que estuda areformulação do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação, pre-sidida pelo Sr Rafael de Al-meida Magalhães, não entre-
gou ainda o trabalho final aoPresidente Sarney, mas jafez chegar as suas mãos umasúmula do que devera seguir
para Brasília dentro de 10dias.

O pré-documento e. no en-
tender de quem ja o leu. um
grande engano.

Primeiro, porque trata
pouco do Sistema Financei-
ro da Habitação e muito do
Sistema Financeiro. Segun-do. porque da ênfase à trans-
ferência do BNH para o Ban-co Central, procurando com-
patibiüzar a política mone-tária do Governo com o sis-tema financeiro. E. terceiro,
porque a questão central,
que era a habitação, acabou
ficando ao largo.

S^^R^ens Monteiro
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Cecília e Francisco Dornelles
nos elegantes salões do Rio

Mudanças
à vista

IANTE do numero excessivo derecursos que estão sendo encami-n/iados ao Supremo Tribunal Federalacaba de ser feita uma nova mudançaregimental permitindo que somente asquestões econômicas, políticas ou so-cialmente relevantes sejam considera-das peto órgão.
Com isso, abandona-se o critériomais amplo, de acordo com o qual 0recurso extraordinário funcionava co-mo elemento de uniformização da Justi-

Ça no plano nacional, independente-
mente da importância das questõessuscitadas.

A Comissão de Reforma Constitucio-nal está defendendo uma idéia maisampla ainda - o desdobramento daCorte em dois Tribunais: um, de cara-ter constitucional, como existe namaioria dos países da Europa; outrofuncionando como Superior Tribunalãe Justiça, apreciando as questões quenao tenham conteúdo constitucional
ou seja. o caso da maior parte dosrecursos hoje submetidos ao STF

Mãos
dadas

Vai de vento em popa
o namoro entre o PDT e
o PT.

O próximo fim de se-
mana vai testemunhar
um novo encontro do
Governador Leonel
Brizola e do metalürRÍ-
co Lula.

Deverá acontecer em
São Paulo com menos
testemunhas em torno
do que da primeira vez.

¦ ¦ ¦

Sem saída
O empresário NagiNahas esta dando tratos àbola em busca de uma for-nuila que o permita passaradiante o generoso lote de2 bilhões 500 milhões deações da Petrobrás quepossui ate março de 86.Nahas luta contra o tem-

po com motivos mais do
que justos: afinal, vai ser
precisamente em março —
quando acabarem de' ser
pagas as prestações com
que foram vendidas ao pú-blico que o lote doBNDES dc ações da Pet.ro-
brás, lambem 2 bilhões e500 milhões, será lançado
em Bolsa.

Como a oferta será inevi-tavelmente maior que a
procura, prevêem os ana-listas do mercado que os
preços caiam um pouco -
e ai seria o desastre total
para Nahas.

Ate agora, o empresário
não descobriu como sedesfazer do milionário bolo- e e difícil que o laça emlempo útil.

¦ ¦ ¦
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0 novo ponto VIP
do Rio

Rua Álvaro Ramos, 154
Botafogo

Restaurante
FAROL DA BARRA

0 MAIS COMPLETO KODÍZIO DE
.. FRUTOS DO MAR

TO pratos frios lo quentes SELF . Servj p
O LUGAR IDEAL PARA O SEU BANQUETE DE FIM DE ANO„,Av. S(.rm,,mlxMib,i, 1.700 P„,„, <¦.•?,/,.,., |.|c,_, ,7, U

Daqui a alguns dias
El €LL€ €T LUI

nova geração

Arquiteto
Faz Troca-

TrocaCom
Formiplac

eformipkq
11 KKiS .is O MVs

c padrões, cm } vc/cs
H-Miiquchia-quchi;!

REFOR
TEL: 270-894g
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<PíttJJ KmnipliH

TELEVISÃO
'~———-»————^^_____ IikIus, ns ilms no Caderno H

neuóoíos e mmià
Iodos os dias no Primeiro Caderno. "

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^¦¦¦¦¦ilHI H______VB___8i[__B__^llBB_n_^e_____>_t______-_. * ' --"' "¦

• Nunca tantos Bzeram tan-to por nada.
¦ ¦ ¦

DE VOLTA
•O .empresário RobertoMedina está reaquecendo
as turbinas para decolarcom o projeto do Rock líque acontecerá em Saol aula — Campo de Marteou Interlagos - provável-mente em janeiro de 87.
• Está em contato comuma poderosa multinacio-nal interessada em bancara promoção e que podeiia
garantir a vinda de LionelRitclue. Tina Turner Ste-me Wonder. Elton JohnDire Straits e DuranDuran.

Também por conta doRock II esta Oscar Oms-tem, que chegou anteon-tem dc volta de uma via-gem par Londres. Paris eNora Iorque no rastro dos
grandes nomes da musica
popular.

+
A meta de Medina com oliock II e. no mmimo repe-tir a marca do Rock in Rio-340 mil espectadores porshow. K

¦ ¦ ¦

Na ponta
da língua

• O Ministro da JustiçaFernando Lyra. tem na
ponta da língua uma res-
posta pronta aos que recla-mam dos palavrões nas no-velas, nos nus dos comer-ciais e da violência na TV- Deslifíue seu aparelhoe va dormir mais cedo.

Em cima
da hora

A ultima hora. a Federa-
çao Nacional das Agen-cias de Propaganda conse-
guiu tirar da boca do leãomais 1', da mordida gue osetor iria levar por contado pacotão.

Agora, as agencias enIregarão so í>', ch seu fatulamento bruto mensal auerário

Simplificação
O Programa Nacional de Desburocratiza-

çao acaba de publicar seu edital de concorreu-
!.™,enífe agências de Propaganda para suaconta do ano que vem.As empresas interessadas terão que juntaras suas propostas um certificado, quatro ates-tados uma declaração, seis anexos, duas filasde vídeo, uma coleção rie anúncios da empre-sa e 10 curriculum vitae. Naturalmente tudoem duas vias. com todas as folhas rubricadassendo que após a abertura das propostas serálavrada a respectiva ata.E o que prevê o processo numero PrND

Por ordem direta doPresidente Sarney a frota
da Presidência fia Repú-
biica será reduzida a umaterça parte do numero dehoje.

Passa semana que vemde 100 automóveis para 33.Vai ter mais vagas paravisitantes na paragem doPlanalto a partir de terça-feira.

Data venia.

Futebol em livro
Vai ser lançado dia 17 no Museu do Esporteo livro Mestre Zi/.a. uma autobiografia docraque Zizinho. primeira publicação das Edi-

çoes do Maracanã.
Resgatando a memória do futebol e dandouma dimensão maior a seus grandes ídolos anova editora pretende partir para um projetoambicioso, transformando em livro todos os

grandes jogadores que passaram pelo grama-do do Maracanã.
O segundo volume da coleção serã dedicadoa Ademir Menezes

RODA-VIVA
Nu^oroZ KrSSa
Banco Central. Carlos Eduardo FreitasEra em torno do banqueiro inglês Charlescecil o simpático jantar oferecido anteon-tem no Le Streghe por Mareia Osório Litch-Oeld reunindo, entre outros, Cláudia e Ser-
po Alberto Monteiro de Carvalho, Esa e
mini T ^IgUxe,ira d<" Mell°' Teresinha e
r ln£ íd" de, I)No,"»h«- Maritza Osório.

A Sn An,,ara Peixoto e Marília Gabriela.O Ministro José Guilherme Merquior re-tornando amanhã a Londres
rw.^Mn "a l>ousada nas Rocas, Búzios,Gcrard Cagnat, esta promovendo uma se-mana (-astronômica no Clube Comercial do

nhnnn„dÍ»° J-Mé M;"KÍt>s ^ Almeida aboca-t liou o terceiro prêmio do F'estival de Vídeode Chicago com o filme The Ga.v Pride DavFrank Sinatra esta festejando hoje emfamília seus 7(1 anos. JA Apae, que esta comemorando hoje 31anos de fundação, da esta semana o kick-off
dosnarr,vélClH 

,:amPanha P»™ arrecadar hinaos através das contas de gás¦Márcia Barrozo do Amaral e Sarah Can-
faL r ,° <0"vlt,ia"d» Para uma movimen-tada festa amanha na GB-Arte para o lança-mento de uma linha de porta-retratós deuma mostra de fotografias de Ronaldo Cã-
W?.sonViran.,ma 

'""'"'^ d° traba",üs de
Yvone e Harry Giglioli passarão o Natal eAno Novo cm Cabo Frio hospedados emcasa de Candinha e Joaquim Guilherme da
José Eduardo Guinle recebera das mãosdo Governador Hélio Garcia no próximodia 14, no Palácio das Artes, em Bel,, Hori-zonte, a medalha de honra da InconfidênciaO Embaixador e Sra José Sette Cantarachegando de Haia no dia 15Toma posse amanhã como presidente daAcademia Flununci.se de Medicina o Dram., Dias ,JH ( UMi, .\„ auditório da Associação Medica Fluminense, em Icarai Nileloj

Volta
à carga

O Dr Haruo Nishimura
de quem o ex-Presidentè
Figueiredo não pode ouvir
falar sem isolar com pan-cadinhos na madeira, vol-tou a atacar — so gue des-
sa vez na Arábia SauditaO Rei Bin Abdul Aziz -
coitado - esta sob seuscuidados, vitima de umadolorosa osteoporose.

Está sendo tratado comum remédio desenvolvido
pelo próprio Dr Nishi-
mum.

Em liquidação
Nao será surpresa se o

Governo Federal se deci-
dir pela substituição dos
liquidantes das 19 institui-
çoes em processo de liqui-
daçào em todo o pais.A idéia, que germina em
Brasília, ê indicar novos
nomes dos quadros do
BNH.

A experiência, feita no
recente caso do Auxiliar-
Comind-Maisonnave, teve
bons resultados e deverá
ser ampliada brevemente.

¦ BB

Segunda
edição

Os muros do Parque
Lage vão ganhar dia 15,um domingo, nova rou-
pagem.

Serão pintados por 90artistas, divididos em
grupos de quatro, queocuparão segmentos
correspondentes a 15metros lineares cada.A iniciativa é da Es-cola de Artes Visuais,
subordinada à Funarj
responsável já pela pin-tura anterior do muro,
mais ou menos um anoe meio atrás.

¦ ¦ ¦

Apelido
Os integrantes ao

PFL ganharam de seus
colegas do PMDB utn
apelido curioso — pe-
quineses.

Não tomam conta di-
reito da casa. mordem o
calcanhar das outros e
gostam dc comer nos
pratos dc gente grande

/•>«-(/ Suier
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CRITICA/ Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico"

Denise Stoklos, cabeça,
rosto e movimentos

JORNAL DO BRASIL

Macksen Luiz

OS 

monólogos de Um Orgasmo Adulto Es-
capa do Zoológico — apresentados há dois
anos em outra versão com o título de

Brincando em Cima Daquilo — se não chegam a
ter a função de agit-prop, são capítulos de uma
cartilha teatral das formas de submissão e de
repressão sob as quais vivem as mulheres. Come-
dias amargas quase todos, permitem registrar
através de situações cotidianas as manifestações
mais recorrentes da condição feminina numa so-
ciedade marcadamente masculina. Nesta monta-
gem foram escolhidos quatro dos nove monólogos
que compõem esse cavalo de batalha de várias
atrizes em todo o mundo, justamente os que
tratam da solidão, do ciclo de dependência
cultural ao homem, da política e das injustiças e
mecanização no trabalho. Assim, o diretor Antô-
nio Abujamra e a atriz Denise Stoklos utilizam
esses temas para estabelecer um pequeno e efi-
ciente painel que a dupla de autores Franca Rame
e Dario Fo faz questão de fazer didático e excessi-
vãmente caudaloso de palavras. A alquimia desta

montagem está na maneira como o diretor e aatriz se aproximaram desse material. Denise comformação mímica, devolve o excesso de palavrasfiltrado pelos movimentos depurados criticamen-te. A expressão com o corpo e a eloqüência damascara facial ampliam as palavras até a um tomcritico e contundente que o didatismo dos textostende sempre a sufocar.
Denise domina as regras da mímica com segu-rança — o intermezzo mímico é a melhor prova —

mas acrescenta a essa tão requintada técnica decomunicação cênica elementos essenciais para oestabelecimento de uma elaboração mais amplacomo interpretação acabada de uma verdadeiraatriz. Ainda que o corpo seja a base de sua criaçãoDenise prossegue na alquimia do que aparente-mente seriam os contrários, ao incorporar suges-toes estilísticas dos comediantes populares brasi-leiros. E possível perceber referências a DercyGonçalves, Zilda Cardoso e Ronald Golias, nãoapenas como citações, mas como formas determi-nantes para intensificar linguagem que equilibre a''solenidade" da mímica com a necessidade detornar explícitas, sem a carga vulgarizadora do
popularesco, as motivações pessoais das tristes

^^Lí* Tr,^*»ooW/>wfr ¦.- ;M^^^F^*^SJ3^*»-^BIp^-",' jMBíw ___jflt

A expressividade de um rosto
dramático em movimentos queretratam a mulher.

mulheres retratadas. Em que pese a dignidade evisível solidariedade da atriz ao personagem o
«HH0lf°B°^da ten.orista desequilibra a unidadeestilística do espetáculo

Esse solo de Denise Stoklos (não há qualqueradereço em cena que ajude a atriz a "apoiar" a suacriaçáo) recria a mágica do ator procurando discu-tir a própria elaboração interpretativa. Há umacontenção na maneira como Denise elabora cada
gesto ou cada movimento facial qu.". independeu-tes da aparente "facilidade" da comunicação cèni-ca (e foi exatamente em busca dela que a atrizerigiu a montagem i demonstram urn nível desofisticação apreciável.

Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológicovence dois desafios. Supera a comparação com amontagem vista anteriormente no Rio, ganhandoidentidade própria e informando a>, espectador
que já tenha visto esses monólogos as possibilida-des da dinâmica teatral. O já visio fica novo comuma visão original. E o que acontece nesta monta-
gem, que concentra ainda na forca de palco deDenise Stoklos a superação ao 

'didático 
e aoexemplar de monólogos um tanto verbosos. Deni-se une seus membros flexíveis e harmoniosamente

teatrais a um rosto e voz fortes, regidos porcabeça, não apenas de mímica, mas dc atriz.

CINEMA
A. india^ _*_, a. WUmm C^h. ltíMmlí). M^H^n UU. (A^iro), Man. Ar^t. (.how., B^naUo Bel. Jr. (.rto. pUrtl».). A.,^ Jo^ ,,„, g^ ^^ ^ j^^^.

ESTRÉIAS
O MARAVILHOSO MUNDO DE PAPAI NOEL
(Santa ClnuH the Movip), de Jeannot Szwarr
Com Dudley Moore, .John Lithffnw, David Hud-
d les ton, Burgess Meredith e Judy Cornwell.
PaJacíoa i Rua dn Passeio, 40 - 24O-6544);
14h, 16h, 18h, aoh. 221). 5" fiilm, excopcion.il-
mente, às 14h, IBh, I8h SAo Lut» 2 (Rua tio
Calote. 307 — 2BB-2296), Copacabana (Av Co-
pacabana. 81)1 - 255-0963), Leblon-1 (AvAlnulfo de Paiva, 391 231) 604H). Barra-3
(Av das Américas. 4(ioe — 325-6487): I4h,
IBh, IRh, 20h. 22h América (Run Conde dn
nonfim. 334 _ 264-4846): 13h30mln,
I5h30min, 17h30min, 19h30mln, 2ih30min.
Madurelra-1 (Hua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338), Olaria (Rua Uranos. 1474 — 23o-
2Bfm> lfth. 17h. IBh. 2lh. Último dia no Sao
Lulz-S, Leblon-1, Olaria e Barra-3 A partir deamanhã no Sao Lulz-l, Leblon-2 e Barra-2
(Livre) Som dolby stereo

Numa distante aldeia há muito, miiiui lem-
po atras, vivia um simples lenhador rhnmado
Claus e sua mulher, Anya O canal, que náo
podia tor filhos, acaba vivendo um milagreinpH]*>mdn na doía sao maciçamente transpor-
tad'iK parn o Polo Norte onde sào recebidos porum animado grupo de duendes. Claus descobre
entjin que vivera para sempre tornando-se San
ta Claus, mais conhecido, pelas crianças, comoTapai Noel. Produção americana,
O DOCUMENTO HOLCROFT (The Holcroft Co-venant), de John Fmnkenhelmor Com Michael
Caine, Anthony Andrews, VictóriaTennat, Lil-
11 Palmer e Mano Adorf Metro-Boavista (Ruado PaHselu. 02 -- 240 1341) 14h30, lfllvlO,
íshso. 2ih Condor Copaoabana (Rua Flguel-redo Mag-alhãcs. 2H0 —• 255-2610), Largo do
Machado-1 [Largo do Machado, 2fl — 205-es-lSi 15h, I7hl0, 191120, 21h30 Barra-1 (Av,dan Américas, 4U06 325-H-187): 14h. IBh.
lSh, 2(lh. aah Carioca (Rua Conde dn Bonfim]
338 - 228-8178) 13h30. 15h30, 17h30.
19h30, 21h30 Art-Moler (Rua Silva Rabelo. 20

— 349-4544) 14h30m, 16h40m, 18h20m, 2lh
Ultimo dia Í14 anos)

Noel Holorofi e um arquiteto d»* miresBo
que mora em Nova Iorque, masque esconde um
seg-redo seu pai foi um notório general nazista
SS que morreu em 1945, Inesperadamente,
Holcroft recebe uma mensagem para ir encon-
trar um banqueiro em Genebra. Lã ele fica
atordoado com o conteúdo de uma caria qui* o
pai escreveu há 40 anos atras: ele lhe deixara
uma fortuna - que hoje atinge a cifra de 4
milhões e SOO mil dólares — que deve ser usada
para finH filantrópicos, de comum acordo corn
outros dois herdoiroH de generais nazistas.
Produç&o americana.

A LEI DO CÃO (Dog Dny/Cunlcule). de YvHoisset Com LeoMarvin. Miou-Miou. Jean Car —i ......... ""nu, . p • -¦. 11 v ,n.i -
mot. Victor Lanoux. David Bennent e Bernadet-le Lafont. Odeon (Praça Mahatma Oandhi 2 -
220-3835): I3h40min, I5h30mln. 17h20miníBhiomin, aih. Roíy(Av Copaoabana, (145 —
236-8246), Madurolra-2 (Rua Dagmar da Fon-seoa, 54 - 390-2338), TIJuca (llua Conde deBonfim. 422 — 284-524»): Mhtomin, IBh.
I7he0mln, I9h40min, aihaomtn, Opora-i
(Praia de Rotalbgo. 3-10 ann 2545): 1-lh. IBh,18h. aoh. 22h. Barra-2 (Av. daa Américas4BB8 - 325-8487) IBh. 17h50min. 19h40nnn21h30mln Ultimo dia A partir dn amanha nc!Opera-2, Lidoü (14 anon)

Um gangater americano, Jimmy Cobb, foge
para Beauce, na França, com 500 mil dólaresroubados Persegulndo-O OHtao o policia e seus
próprios cúmplices de crime na Aménca To-dos tém o mesmo interesse: tomar-lhe o dinhei-ro e prendê-lo. Mas Jimmy escapa de todos
enterrando o dinheiro e envolvendo-se comuma familia |johre da região, Produçào Tran-cena
OIRLS EM DELÍRIOS SEXUAIS (Bad Olrls). deDavid I. Prazer o Svetlana. Com Pia Snow,
L/mora Bruce. .laamine Dubay e Victória Knoll.
Soala (Praia de Botafogo, 320 — 206-2545).
Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, ai4 —

my
~\r

Bond
SHOW

HOJE
21:15 h

Vs/v^ ^AA'*vWVr

CANAL 9
A EMISSORA OO RIO

Depois da novela, reanime
seu cérebro. Reprograme o
seu programa!

BILL Y BOND SHOW
Um programa diferente... Au-
ditório, calouros, garotas e
concursos.
Participação: Sandra Sá —
Adriana — Câmera Indiscreta

Barão Vermelho — May
East — Luciano Bahia e Flash

Tunai — O Espirito da
Coisa — e mais... lançamen-
to de banda.

HOJE
WêWM

TV RECORD
CANAL 9

A EMISSORA DO RIO

14:00 HS

TIC
TAC

NA
TARDE MAIOR

DE SEGUNDA A SEXTA, 2 DA TARDE

O PALHAÇO TIC-TAC E SEUS AMIGOS
BRINCANDO COM A GAROTADA NA
RECORD.

CONCURSOS « TEATRO DE BONECOS
PRÊMIOS • BRINCADEIRAS

19:15 HS

Mm

21:05 HS
mmm i ¦¦«—— i .... ___m „,

DE SEGUNDA A SEXTA
AS 10 30 (MANHÃ) E 7 30 (NOITE)

O TRIO MAIS LOUCO E DIVERTIDO DA
TELEVISÃO APRESENTANDO DUAS HORAS
DE MÚSICA E ALEGRIA.
o trio
ADRIANA RIEMER

PAULO CINTURA
CONTRA REGRA MALUCO

228-4810): 14h. lMi.lOmin, 17h40min.
19h30min, 2 1 haomin Orly (Rua Alcindo Oua
nabara, ai): de 2" a 8". As lOh. 1 Ili30min. 13h,
I4h30min. inh. aih.-ioniin. SAbado e domingo,

a partir das 14li30min. Astor (Av Ministro
Edgar Homero, 836 — 3HO-2O30): t5h.
1 tlli.1i nm ii. I8h. 19h30mln. 2Ih. (18 anos).

Filme pornô Produção americana.

que apaixona-se por uma daa visitantes Juntos
eles embarcam nu ma aventura cheia de surpre-
Hafl Produçào americana.

COM TINTJ AÇÕES

es

m ANSELMO VASCONCELLOS
ARMANDO STROZEMBERG

Hoie: 21:05 h — com Danuza Leão

O 
O CAVALEIRO SOLITÁRIO (Palc Rlder)de Clint Bastwood Com Clinl Eastwood.

Mn.h:u'l Moriarty e Carrie Snodgi-osR. Bristol
(Av Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822)
15h, 17h. 19h, 21 h A partir de amanha no
Bruni-Mélor o Art-São Conrado Ü. (i 4 anos).

Um estranho sem nome chopa A pequenacidade mineira de Lahood, Califórnia. A cidade
vivo uma corrida desenfreada em busca de ouro
• o estranho pausa a defender seus habitantes
de Coy Lahood quo quer expulsá-los para ficar
sozinlio.com todo o ouro. Produçào americana.
« Empregando, conscientemente, todos os eli
chès ilo gênero. Clint Eastwood rualr/.a uni
clássico. Acumulando aa funções do produtor,diretor e ator. KaalwiKxl volta à nela que otornou famoso p se transforma no ultimo mm
bolo de que o Western okUI vivo. Para os fã», deEastwood e do oest/\ Imperdfvol.

rV. A ROSA flIRPURA DO CAIRO (Tho Pllrl-^ple Koao of Cairo), de Woody Allen ComMia Farrow. Jeff Daniels e Daniiy Aiello Sáo
Luiz-1 (Hua do Catete, 307 - 285-2200), I<«-hlon-2 lAv Ataulfo de Paiva. 391 — 23R-6fMH):
I4h30min, IBh, 17h30mín, 1 uh. 20h30min,
22h. Ultimo dia. (IO anos).

A ação ae passa numa cidadezinha de Nova
Jersoy, durante a grande deprosiiao americana
e mostra, como num conto de fadas, a histOna
do uma garçonete sonhadora « infeliz no caaa-
mcnl.i que, para fugir a realidade, passa horasno cinema. Um dia. o gala da fita pAra a cena.
sal da tela e convida-a para jantar e dançar.
Produçào americana.
¦ Um hino de amor an cinema e aos cinéfilos,Woody Allen realiza seu melhor hline desde
Manhattan engenhoso, sensível. A Rora brin*ca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatôno que en-volve o cinema — e os cinéfilos.
QUINTRTO IRREVERENTE (Amlcl Miei — At-to IH, de Mano Monicelli Com Ugo Tognazzl.
Adolfo Celli. Philippe Nolret. Oastons Mos-
chln, Rsnzo Montagnanl e Paola Sloppa, Rio-
Sul (Rua Marques dn Rão VicenLn, 52 - - 274-
4532) uh, luhyonuii, l9h, 211i30min. (18anoH)

Cinco amigos, superlrroverentes, fazem de
Florençà o cenário para nuas aventuras, pilhe-nas e adultérios. Um deles morre e os quatrorestantes, entre brincadeiras e lembranças, re-
corriam mias histórias. Continuação do filme
Meus Caros Amigos Produçio Italiana.

O 
PARIS. TEXAS (Paris. Teias), de Wimwenders, Com Henri Dean Stanton. Sam

Berry. Naatassja Kuiski. Doan Stockwell, Au-
rore Clement e Hunter Carson, Qaumont Cojm-
cabana (Rua Raul Pompéia. 102 — 247-80OO):
lBhaomin. 18h30min, 21h30min. A partir de
amanha no Art-Casa-Shnppiug:-3 (14 anos).

Um homem solitário caminha até desfale-
cer através da imensidão desabitada do Texas.
E s(Kion-ido maa se recusa a falar eom qualquer
pessoa, ate mesmo com o irmAo de quem náo
tem notícias ha quatro anoa. Lentamente elovolta a ae adaptar ã sociedade mas tem uma
idéia fixa: reunir a mulher e o filho soparadoH
há muitos anoa. OfilmeehaHeadoem roteiro deSam Shepard, autor de Louco para Amar, seu
ultimo livro lançado no Brasil PrtxluçAo ale-
ma Vencedor da Palma rie Ouro em Cannes.
ano passado.
¦ Embora sem atingira unidade conceituai deHaminett, Wim Wenders reafirma a/pii sua con-
diçáo de nm dos mais insligantes diretores do
cinema moderno A partirde um roteiro de Sam
Shoparri, Wenders compre nua sensível balada
para seres solitários e torna Paris, Texas um
filme n ser prestigiado pelo enpectador quebusca no cinema material para reflexAo.
UMA MULHER NO ESPELHO (Una Donrxa AUoSpecchlo), de Paolo Quaregna Com Stefania
Sandrelh Marzin Honoralo. Dina D'Isa e Emi-lio I>i Curoio. Art Copacabana (Av Copacaba-
na. 7ri(l 236-4895): lsh. 18h4Smin.
18h30min, 20hl5min, 22 h. Art-
Casashopplng-2 (Av Alvonula, Via 11. 21BO —
325-0748), Art-TIJuca (Rua Conde de Bonfim
408 254-9878), Art-Madumlra (ShoppingCenter de Madureira 3«o-i827>: I4hi5min,
18h. 17h45min. 19h30min. 21h ISmln, Último
dia. A partir de amanha no Ari-Sáo Coiirado-l.
(18 anos),

Manoela resolve passar o carnaval emIvrea. uma oidade italiana de estilo medieval o
com um carnaval famoso. I_a ela encontra um
desconhecido e com ele acaba tendo um caso doamor. Produç&o italiana.

rS Jíí1 fOf*™. "MA MULHER. UMA NOITE\S (Clalr de Femme). de Costa-Oavras Com
Yves Montand, Romy Schneider, Romolo Valli.
Lila Kedrova e Heinz Bennent Jota (Av Cojia-
cabana, 6HO) 14h, 18h, 18h, 20h. 22h (14anos)

Um homem encontra poracaao uma mulhere o encontro mostra-se revelador para o» dois.
Ambos estão passando por um momento difícil,
defrontando-se com a morte de pessoas queri-daa. Ele. com o suicídio da mulher e ela. com a
morte acidental da filha Produção franoeea¦ CostaOavraa responsável por Hlmes aber-tamente políticos como Z ou A ConflsaAo —
realiza uma obra de vôo existencial. Yves Mon-
tand e Romy Schneider apresentam pungentesdeseni|ienhos como auas angustiadas pereona-
gens

í Y?,DAJD^J*ÇÓXIMO (The Bl»»" o» Others),de Claude Chabrol Com Jodie Foster, Michael
(Ontkean. Sam Neill. etephane Auiiran. Lam-
bert Wilson • Alexandra 8tewart Art-
Canashnpplng 1 (Av Alvorada, Via 11, 8 1 SO —
325-07481: l4h. íehSOmin, 18h40mln. aoh.
21h20min (14 ano»).

Paris, 1938 Uma Jovem, bonita • obstina-
da. conhece, antes da guerra, um Jovem idealia-
ta Os dois se apaixonam mas. apesar da reação
oontraria dela. ele vai pam a guerra A partirdal ela faz tudo para traze-lo de volta do front.
inclusive envolvendo-se oom um Jovem oficial
alemão Produção franoeea baseada no livro de
Simone de Beauvoir.

ÇocoPN, (Coooon), de Ron Howard Com DonAmeche Wilford Bnmley, HumeCronyn, Brian
Dennehy Jack Oilfoid e Steve Quttenberg,
Tahnee Welch e Tymne Power Jr V.nns (AvPasteur 184 - 295 8349), Comodoro (RuaHaddock Lobo, 146 — 284-202S). 15h,17hl0min, I9h20miii 21h3ümin Palácio-1
(Rua do Passeio. 40 240-654 1) 14h,
lehiomin, 18h20min. 20h30mln 3" reira ex-cepcionalmente, ás i4h IBhIOmin.
I8h80min (Livre) Som dolby stereo no Venezae Palácio-1

Kilme de ficção cientifica Um grupo deexi ralei renli-es vem a Terra „ hiu ,i, ,v.-.if^iarcasulo, (cocoons)encalliwiivs nou*ilh:di• Mc»eu Duram* rf visita a custa oesu- da KloilUa elesencontmm um ..nem capiuw. ae twivo. Berme,

REAPRESENTAÇOES
FESTIVAL Df. CINEMA POLÍTICO Hoje: OEstado dc S-tlo (Etat do Rlege). de Cosia-
Obvitis. Com Yves Montand Renato Ralvatore.
Jean-Luc Bldeau e Jacques Weber Art-8»oCon-
rado 1 (Estrada da Gávea, ftlíti -- 322-1258)
15h30min, I7h40min, 19h50min, 22h (ir
anos)

A ação de guerrilheiros em Montevidéu.
seciuoKinindo um cônsul brasileira e um adido
americano pam forçar as -uitondades a liltertj^
rem prisioneiros políticos
RETROSPECTIVA JEAN-LUC OODARD — lliv
Je: Viver a Vida (Vlvre sa Vio). do Jean-Luo
Oodard. Com Anna Karina, Sady RabboleJean
Ferrai, Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35

285-4853) 15h30mln. 17h30min,
ínhuonnn, 21h30min. (13 anos)
MONTENEGRO — PORCOS E PEROLAR (Mon-tancgTo). do Dusan Makavejev Com Erland
Josephson, Per Oucarsaon, Susan Anspaoh, Jamio Marsh e Sveto/jir Cvntkovir: Cliioolubo
Estação Botafogo (Rua Voluntários da Pátria.
88 - 288-8 149) I8h. 20h. 22h. (1K anos).

Uma americana casada com um noo ho-mem do negócios Bueco fica sozinha na vosnorado Ano-Novo porque aeu mando teve que via-
jar Ela conhece umajovem o aceita seu convite
para dar um triro |»-la cidade, com o dono de um
cabaré, Produçào sueca.
HANNA K (Hanna K), de Conta-Gavras ComJill Clayburgh, Joan Yane, Oabriel Pvrno.Mohamed Hakn e oded Kotler. Opera-n (Praiade Botafogo, 340 2(1(1 2546). 14h. IBh. inh,
20h, aah Último dia (t6 anos).

Uma judia americana de origem polonesaaeparn-se do marido e vai morarem lHm.fl onde
pretende terminar seus estudos rie Direito. IA.ela acaba se envolvendo com um procurador daJustiça, que se coloca contra «la vendo a defen-der a causa [lalestlna. Co-pixxluçao framxi-italo-alemà.

4810) 14hl0mln, lBhin. I7h.l0min
19h40min, 21h30min. (livre)

Pilrne t»rn preto e branco, mostrando uma
rlaa versâes (la opereta de Victor leon o I_no
Stein com música de Franz Lehar Uma exime-
dia musical, alegre e picante, contando osamorna da jovem viuva Missia Palmieri com oPríncipe Danilo, em Paris, no começo do se-
culo.

TRÍNSITO MUITO LOUCO (MovlnB Viola-tloiin). de Neal Israel Com John Murray, Jenni-íor Tilly, James Keaoh, Brian Backer e Ned
EiHCiilv-rif Art São Conrado-2 (Estnula da Oá-vea. 899 - 3221258): 16h, I8h45min,
18h30min. 20hl5min. 22h Brunl-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, SG2 _ 2564688): 15h.
liili-IOmiii, lRhaonun, 20h, 21h40mln Copor-
TIJuca (Bua Conde de Bonfim. 015) 14h30min.
íuliUimin, I7h50min, I9h30min. aihiomln.
Ultimo dia. (14 anos)

Comédia da mesma dupla que realii-ou Inu-cademia de Pollciae A Ultima Festa ele Solteiro
O filme satiriza as auto-esoolas americanas queoh infratores do trànsiUi tém quo cursar quan-do sáo apreendidas as licenças para dirigir
Produção americana.
TRAPACEIROS (Trlcheurs), rie Barbei Schran-der. Com Jacques Dutrono, BuUeOgiere Virffi
lio Teixeira, Lido-2 (Praia do Flamen(fo, 72)
14h. 15h50. I7h40. I9h30. 21h20 Ultlmodla.
(M anos).

Filme ambientado na Ilha da Madeira, emPortugal. Um Jogador inveterado, que arriscatudo na roleta dos cassinos, encontra uma
jovem também jo(rudora e. Juntos, vivem fortes
emoções em u»rnn das mesas de Jogtí. Produção
francesa.
RIJAS DE FOOO (Streeta of Fin). do Walterlllll Com Michael Pare. Diane Lane. Rick Mo-i-anis. Amy M;uliKan a Wlllem Dafoe. CândidoMendes (Rua Joana Angélica, «3 — 237-0882)
14h. inh, l8h. aoh, 22h (ta anos).

O filme conta a historia de um aventureiro
que volta |iara sou bairro ohamado pela irmá.
para tentar reHK-i_tar sua ex namorada, umafamosa cantora cIh rook. que fora raptaria porunia .íuriff de armaí^iros em pleno show. Pro-duçilo americana.

O Cavaleiro Solitário, de Clint
Eastwood: de volta ao cartaz

¦ Com a efinência narrativa, a seRiirança no
domínio d*» ima^renH que vêm marcando nua
polemica filmografia. Costa-Oavras abre nova
trincheira. DeHta vez e a questáo palestina,vista através da r.nae de identidade de uma
mulher. Hanna K. No elenco vale destacar Jill
Clayburg-h no papel título.
O FEITIÇO DE ÁCIUILA (Lady Haivks). de Rl-chard Donnor. Com Matthew Bnxlenck, Rutper
Hauer. Michelle Pfeiffer. Leo McKern, John
Wood o Ken Hutchson. Ricamar (Av Copai^ana
na. 360 237-9038) 15hl0min. 17h20mln,
I9h30mín, 2th40min (livre)

Uma historia de amor passada na Idade
Media, época de maffias e aventuraa. O Bispo de
Aquila, para se vingar da mulher que odespre-
zara. transforma h em um ralcão a o seu amado
em ura lobo. Assim amaldiçoados eles nunca
podiam enuontrar-se. mas, para quebrai'o felti-
ço, oontam com a ajuda de um Ladrão fugitivoda prisão. Produçào inglesa.
HANZE NO OESTE (Blazlng Saddleu). de MelRrooks. Com Cleavon I.ittle. Gene Wilder, SlimPlckens, David Hunddleslon, Miuleline Kahn e
John Hillenuan. Bruni Ipanema(Rua Visconde
de Pirajá, 37i 521-40401. 14h40, I8h30,18h20. 20IU0, 22h Brunl-Tljuca (Rua Conde
de Bonlim, 370 — 254 8975). Art Caaaslmp-
plug 3 (Av, Alvonula, Via 11, 2150 325-
Ü746). 14h30, 18hlO. 17ll20mill. 19h30mln.
aihlOmm, Ultimo dia no Art-CasashoppIng-a
A partir de amanhã nu Bruni -Copacabana.
(Livre).

Comódia, A fim de desvalorizar as terras de
uma cidadezinha do Oeste americano, é nomea-.
do pam o cargti de xerife uni negro Seu braço-
direito e um ex pistoleiro de nome legendário
que se tornou alcoólatra Os dois se envolvem
em varias oonfuuóes na uidade. Produgâo ame-
ricana.

A OUERRA DOS BOTÒE8 (La Guerra des Bou-tons), de Vves Robert. Com Jean Richard. Jac-
quea Dufilho. Paul Orauchete Michel Galabru.
Cineclube Estação Botafogo (Hua Voluntários
da Pátria. 88 288 8149): 18h (livre)

Todos os anos, numa localidade do interior
da França, dois grupos de meninos entram em
entusiástica batalha item tiros, enfrentando a
oposição dos paia Comédia francesa ganhado-n» (Jo Prêmio Jean Vlgo. Em preto e branco.
ROBIN HOOD (Robin Hood). desenho animado
produzido pelos estúdios de Walt Disney. Fala-
do em português. Largo do Maohadou (Largo
do Machado, 29 — 805-8846): 13h30mln, 15h.
íehSOmin. 18h Ilarrn lí (Av daa Américas,
4686 — 326-6487): 1411:10,1,111 Ultimo dia.
(Livre).

O tirânico príncipe John começa a impor
exorbitantes impostos aos seus súditos Para
defender os súditos do príncipe, Robin Hood e
seus companheiros atacam a carruagem real
na floresta de Sherwood, e livram o príncipe de
seu ouro e das suas vestes Humilhado, John
jura vingança e organiza um concurao de aroo
e flecha para atrair Robin Hood Produçào
americana
A VIÚVA ALEORE (The Men> Widow) ds
tfmst Lubitsch Com Maurice Chevalier Jea
nette Mac Donald Una Meikel e h.dward Everet
Hoiwn Cinema 1 (Av Piado Jumui 281)
Wliioniin i6h3t)iiiiu lUlv^Omin aoh tOmin
22h Udo-l (Praia do Klameiigo 72), Tyuoa-
Palace 1 (Rua Conde de Bonfim 214 ias

O ULTIMO DRAOAO (The I^ast Dragon), deMichael Schultz. Com Talmak. Vanlty, Chris
Murney, Julius ,1 Cárry III « Falth Prince.
Pathé (Praija Floriano. ¦*& — 2203130) I2h,
14h, 18h. 18h, 2nh, 22h Paratodos (Rua Ar-
quiaa Cordeiro. 350 — 281-3828): 15h. 17h.
19h, 21h (14 anos) Ultimo dia

Uma história de jovens nova-iorquinos,
misturando música, dança e artes marciais.
Um jovem negro devotado ao espirito e londs de
seu herói — Bruce Loe— entra em conflito com
dois colegas ria mesma rua, agressivos e bh-
g-uentoB. Produçào americana.
A8 AVENTURAS DE OWENDOUNE NA CIDA-DE PERDIDA (Owendollne). de Just Jaeckin.
Com Tawny Kitaen, Brent Huff. Bernadutt»
1-afont, Jean Routrerle e Zabou Coral (Praiade
Botafogo. 316): 14h. 16h. 18h, 20h. 22h (14
anos)

Uma jovem bonita fog-e de um convento em
Pana e vai parar na Ásia viajando em um
cargueiro. La. ela conhece um rapaz, aventu-
reiro o caçador de diamantes, que esta atras de
um exemplar ran» de borboleta, que vale um
boni prêmio em dólares Ob doin juntos e mais
uma amiga da moça passam por todo tipo do
aventura tendo como cenário as inóspitas fio
restas asiáticas Produç&o francesa.
TUBARÃO 3 (Jaws 3), de loe Alves Com Dennisuuairi. Bcbs Armstrong. Simon MacCorkln-
dale, Uiuie Gosset Jr. e John Putch. Baronesa
(Rua Cândido Benlcio, 1747 — 3905746):

I5h30min, 17h80min, ínhiomin. 2ih tritimo
dia (H anos)

Maia uma refilma^jem do Tubarão Um j»ar-
que aquático está para ser Inaugurado na FIA-
rida, com gfrandeH festas e exibições dn acroba-
culh t;rn esqui Mas <> pânico ae instala no local,
quando ao descobre que um monstruoso tuba*
itlo está encurralado dentro do lago do parque.Produção americana.

CONAN, O DESTRUIDOR (Coimn. the Des-troynr). de Richard Fleischer. Com Arnold
Schwarzenegtfer, Qrace Jonen. Wilt Chamber-
lain e Makfi Largo do MaehAdo-2 (LArgn do
Machado. 29 - 206-6845): 2Uh, 22h. Último dia
(14 anos).

Segundo filme sobre o guerreiro Conan dos
povos b&rbaron Em mia nova aventura ele
encontra uma princesa africana (pie fora vendi-
da oomo escrava, Eles partem Juntos para rou-
liar uma chave mágica guardada por um mágl-
oo invencível Produçào americana.

DRrvE.m
A VLORE3TA DE E8MERALDAS (The Emerald
FIoreHt), de John Boorman Com Powers Boo-
the, Meg Foster, Charley Boorman, Dirá Passe
Eduardo Conde La^foa Drlve-ln ( Av FV)rg»'H de
Medeiros, 1 42B - Ü74-7999) 20h30min,
2h30min. Ultimo dia. (14 anos),

O filho ri<! um engenheiro americano, que
foi trabalhar na Amazônia na construçáo de
uma represa, e raptado por uma tribo de índios
conhecida como povo Invisível. I3e?. anos mais
tarde ele encontra o filho vivendo oomo índio e
bem adaptado ao seu modo de vida. Produçào
inglesa baseada num fato verídico.

VTDEO
VIDEO-BAR — Às 181i30m: ConujAo Santo,
video-documunlano sobre a vida de Carmem
Conta e Escandalosa, vírieo-documentário sobrs
a vida do Èmilinha Borba. Hoje. no TV Rar
Club. Rua Teresa Ouimarãea, 92.
ROCK E ROCK MESMO Vídeo com o conjun-
to Uxl Zeppelin. De 4" a domingo, às I4h. 18h,
lHh. 20h, 22h 8" e sáhailo, sessAes também à
meia noite, na Sala de Video Cândido Mendes,
Hua Joana Angélica, 63,
VÍDEO NO OIO - Exibiçáo do Kenny Loirans
ao vivo. Hoje. a partir rias aah, no Olg Saladas,
Rua General San Marttn, B29.
VÍDEOS EM PETRÓPOLI8 As 1 5h Um Car-
ro, Um Rapaz e Unia OaroU (Corvntts Sum-
mer). com Mark Hamill Ah I7h; Escola Para
Ixiuoob, corn Lih Palmer e John Moulrier. Àa
19h: Alohemy, com o grupo Dire Straits. Às
20h30m: Um Estranho no Ninho, com Jack
Nlcholson e Loulse Fleu-her. De 4* a 3". no
Clnevideo Buuhaua. Rua João Pessoa, 88 —
saiu 27.
8* MOSTRA DE AUDIOVI8UAI8 — Exlbiçáo de
A Rua da Ironia, de Oeorg» Helt. Dtbonde. de
Bira Soares, Tiradentes, Cidade em Ruína», ds
Lulr. Cru/, e Matadouro de Tiradentes, de Luii
Cruz. Hoje. As 12h30m. 15h, 17h30m, na Oale-
ria de Fotoiírafla da Punart», Rua Araújo Porto
Aleg-re. HO. Entrada franca.
CASA DA POESIA — Apresentaçáo do declama-
dor José Brasil. Hoje, às 19h30min, na Corren-
te da Pas Universal, Rua Senador Dantas. 117,
oob, 03 Entrada franca

EXTRAS
ASSALTO AOTREM PAOADOR (Brasileiro), dsRoberto Farias Com Eliésser Oomos. Orande
Otelo o Jn.tfo IMris Hoje. ás lBh30mln. noEspaço de Cinema do Paço Imperial. Praça XV
(1H anos)

Drama policial inspirado no assalto a umtrem pa<rador da Central do Hrasil. O plano,aceito por todos, de náo (fastar o produto do
roubo antes de baixar a maré tia ínventi^açAo
policial, desfaz-se pelo desespero de alguns
para resistir às tensões provocadas peloriinhei-ro oculto e suas nooesaldadcn vitais Em preto •branco

NITERÓI
ART-UFF — Areias Escaldantes, com ReirineCase As 16h30mln, I7h30mln, íohsomm.
21h30min (Livre) Ate donunffo
WINDSOR (7 17 B?B(1) Banze do Oeste comGene Wilder. As I4h30min. Irtluómin.17h60nun, lt)li30miii. 21hl0min (Livre) Atédomingo.

CINEMA-1(711.933(1) Paris Texas, oom Hen-ri Dean Stanton As 14h30min, Iflh40min.
lShSOmin, 21h (14 anos) Ate íomingo

ICARAI (717-01201 - O Documento de Hol.crofi. com Michael Caine As i5h, I7h, I9h.2lh im anos) Ultimo dia

CENTER (7 l 1-8B09) O Maravilhoso Mundode Papai Noel. com nudley Mcore. As 16h. 17h,
mh. 21h (Livre) Ate domnufo

CENTRAL (7170367) Coooon. com !>-,„Ameche Aai4h30min. I6h40rain. íshROmin.
21h (Livre) AtA domingo,

NITERÓI (719 0322) Sexo Llvr». com Wafr-ner Maciel As 14h30min, loh. 17h30min,
19h. aohaomin. (18 anos) Ató sahndo

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHz
Jornal do Rio: de 2* a 8*. daa 8h30min áa 9h.JBI — Jornal do Brasil Informa: de 2* a 6*
7h30min. 12h3(iinin. 18h30min s Ohaomin;
eab . ás 7h30mln. 12h30mln • lBhSOmin,
dom , ás 7h30mln. 12h30mln • aohSOmln.
Manhã JB de 8* a 6a. daa 9h ás líh Raporta-
«rena especiais, informações culturais e mú-
sica.
Rapórter JB. primeiros e minuto* da cada hora,
Além da Noticia — com Villaa-Bâas Corrêa, às
7h50min e 8h*4Bmin.
Encontro oom a Imprenna rio 2* a e*. àa 13h.
Hoje. entrevista com a atriz LUCEL1A SANTOS
e o deputado 1.1SZT VIEIRA (PT-RJ) sobre a
questáo eoológioa e o projeto do Partido Verde
Participam as jornalistas CELINA CÒRTE8. do
JORNAL DO BRASIL, e FRANCA Dl 8ABATO.
da Rádio JB Apresentação do repórter NERI
VITOR.
Por Dentro d» Economia — ás thOBmln e
IBhIOmin
À Margem da Noüola — Com Rog»rio Coelho
Neto __» I7h50min
Campo e Mercado as 7hSOmin
Informações Marítimas 0 Portuárias àaflhsomin. com Pi nu» Amando
Jornal da Tarde De 2* a 8a du l8h as 19h
Ari» Final de 2» a 8» e dom as 22h oom
Maurício Figueiredo
PRlKiHAMAI. AO UÜPORTIVA
De 2' a 8*
7h Jogo Abeito — com Vitorino Vieira

7hl5mln — Primeiras do Suporta
ShSOmin — Destaques Esportivos' '-30min Bola Rolando com Edson Mauro.
- . .itiftmin — Esportes ao Meio-Dia — oom Ca*
aar Rlzzo
l7hOBmin — Bola Dividida — oom Sandnf
Moreyra
lShOSmln ~ Na Zona do Agnào — oom Joto
Saldanha
17h àa 18h — Bola em Jogo — oom mportereo.
ao vivo
SOhSOmin — Resenha Espottitfa JB — coto
Loureiro Neto
eihOSmln — Debates Esportivos JB
Quartas e quintas — JB Futebol Show

FM ESTÉREO
99,7MHz
HOJE

20 h — Re prod uy oe 8 a ralo laa«r: Capricelo
ain/ónloo, rie Pucnni (Chailly — 18:82). Ba-
ohianaa Brasileiras n° 8. de Vllla-Lobos (Kiri
Te Kanawa — i l 10). As Fontes de Roma, de
Resptghi (Dutoit — 15 13). Sonata n° «8. em Dó
maior, de Haydn (Watts 8 S8); Abertura •
Danças da opera Príncipe I«or. de Borodin
iShaw — 32:08), Sonata em boi msnor, para
flauta « cravo d»- Vivaldi iMichala Petn e
Georj^e Malcolm h 2H< Concerto para or-
quentrH i. Baitok iS-.i»i 36 UB) Re produ-
çom* conveiuuotuua 4 Miniaturas de Adelmar
Tavsres Je iJswaiilo i_u.,,ii ,Aido tíaidin —
2 43 i Uulnt«u- %sm Oo maiut op 183 rie Schu-
bert .Budapesl _¦ Benal Heileu -18 55)
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Ricardo
Vilas lança"Locomotiva"

RICARDO 
Vilas juntou a for-

ça rie quase 20 anos rie tra-
balho para o show de lança-

mento de seu novo disco, hoje no
Foto de André Durão

HOJE NO RIO

y %.

.y33:,*v*~*. mj^^^^^ \.. ::": \

Parque Lage: Locomotiva. Ele defl-
ne a.s musicas como "um caminho
perto rio rock, mas um som mais
suave, quase romântico", lembran-
do talvez o ritmo regional que o
marcou quando fez dupla com a
cantora Teca, há quase 10 anos.
Exilados na França, eles gravaram
cinco elepês na Europa, até a volta
ao Brasil, em 79. Em carreira solo,
Ricardo gravou mais nove elepès —
com algumas composições de su-
cesso, como Estrela da canção,
Aguaceiro e Viver.

— Em Locomotiva, fiz uma pro-dução independente com os 11 tltu-
los do disco gravados em 24 canais,
o que significa um acabamento
mais do que cuidadoso.

Esta noite, Ricardo convidou
para comemorar com ele muitos
artistas que ele considera afins com
seu trabalho, como Clara Sandronl,
Joyce e os grupos Cão sem dono,
Espírito da coisa e Impressão digi-
tal. O disco está com duas faixas —
Nuvem e Novo romântico — com
boa audiência nas rádios. Além de-
Ias, Ricardo apresentará alguns su-
cessos antigos, como Gabriel e Es-
trela da canção, acompanhado porGuilherme Brício (teclados e sax),
Adriano Giffoni (baixo), Wanderlei
Petréia (bateria). O disco Locomo-
tiva está à venda apenas na livraria
Dazibao (R. Visconde de Pirajá
571).
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quarta-feira, 11/12/85 o CADERNOS

FILMES DA TV

Aventura
tola, pior
comédia

1'aulo A. Fortes

Dificilmejüe alguém associa guitarras com jazz, ou
jazz com suecos. Mas são dois guitarristas suecos
— Ulf e Peter — os mais solicitados para Festivais

de Jazz na Europa, que se apresentam de hoje a sábado
no People. Muito jovens, eles executam temas de artistas
falecidos antes dc eles próprios nascerem — como o
imortal John McLaughin. Ou recriam músicas de
guitarristas como Joe Pass e Wes Montgomery. O duo se
autobatizou Guitarras Ilimitadas e é considerado a mais
completa dupla de guitarristas do mundo. É ouvir paracrer.

\

aUARTA-FEIRA 
é um ótimo

dia para se ficar em casa ever um filme na TV, não éverdade? A semana ainda está nomeio, mas já está tudo encaminha-do: o fim de semana ainda estálonge, mas não tanto.
Ainda não há nada de bom parase fazer na rua, de noite. Mas pareceque as emissoras de TV não saca-ram isto. Na sexta-feira e no sábadosao programados até dez filmes pornoite, alguns muito bons, em hora-nos próximos, o que nos obriga adolorosas escolhas. E na quarta-feira, nada.
Hoje, por exemplo, foram pro-gramados apenas dois filmes, am-bos pela Globo. Às 14h20min| SuaMajestade, o Aventureiro, um da-

queles filmes de aventuras nos Ma-
res do Sul, muito aquém da quali-

dade do elenco, liderado por BurtLancaster. As 23h40min, a coisa
melhora um pouco, com Toureiro
sem Sorte, comédia reprisada pelaenesima vez. Apesar rie alguns mo-mentos engraçados, está longe dosmelhores trabalhos de Peter Sei-lers. O filme, na verdade, é uma
ponte para o estrelato dc BrittEklanri, mulher de Sellers na época,mas que náo apresenta nenhum'
atrativo ou charme especiais. É, omelhor é esperar pelo fim de se-mana.
SLA MAJESTADE, O AVENTUREIRO

Tv Globn _ 14h20mln(His Majesty, OKeefel produção ameri-cana rie 1954, dirigida por Byron HaskinElenco: Burt Lancaster. Joan Riee An-dre Morell. Benson Fong. Colorido 190mini.
Aventuras Numa ilha dos Mares rioSul. um aventureiro iLancasterl ensinaaos nativos técnicas para melhor apro-veitamento dos recursos naturais e paraque eles consigam se defender de ni.ratas. v

TOUREIRO SEM SORTETv Gloho — 2.'jh40min
(The Bobo) produção in. lesa de 19fi7dinpida por Robert Parrish. Elenco' Wter Sellers, Britt Eklanri. Rossano Braz-zi, Adolfo Celi. Colorido (103 min)Comedia. Toureiro fracassado (Sei-ers) tenta convencer empresário iCelii alança-lo em shows teatrais. O empresa-no diz que só contrata o toureiro se esteconquistar o coração de uma inexpuená-vel garota de luxo (Eklandi, noiva de umneo conde (Brazzi).

SHOW
CABA DA POESIA - Apresentaçáo do declama-
dor José Brasil. Hoje. ás 19h30mln. naCorren-
ta da Pm Universal. Rim Senador Dantas. 117,
cob. 03 Entrada franca.
LOCOMOTIVA — Bhow de lançamento do can-tor a guitarrietA com a participação de Joyce,
Clara Sandroni, Teca Calazáns, Maurício Mae»'
tro e outros. Hoje. às aah. no Parque Lage. Rua
Jardim Botânico. 414. Ingressos a Cr* 20 mil.
TERCEIRA OFICINA LATINO-AMERICANA
DE MÚSICA POPULAR Hoje, ohow oom oacantores e violonistas Jorge Lázaro, e Esteban
KliBieh (Uruguai) e Jorge Fandermole (Argen-tina) Asai horas Auditório do Colégio 8agra-
do Coração de Jeuua, rua Boaviata a/N°. Entra-
da franca.

.-*v MARIA BETHÃNIA VINTE ANOB — Show*S da cantora Maria Beth&nia acompanhada
de José Maria Rocha (piano). Túlio Mourão
(teclados). Moacir Albuquerque (baixo), Jayme
Alérn (R-uitArra). Marcelo BernandeH (sopros),
Djalma Corrêa (percussão) e Tuti Moreno (bate-
ria), vocalistas e rltmistas, Direção e ilumina-
çào de Ribi Ferreira. Canecão, A" Venceslau
Braz. 31. (a.5-3(M4). De 4a a aáb., àa
aih30min dom., às aoh Ingressos a CrS 70
mil, mesa central; a Cr$ 60 mil. mesa lateral, e
Cr$ fiO mil, arquibancada. Até domingo.
¦ O espetáculo comemorativo dos 20 anos revê-
la uma cantora em seu pleno potencial inter-
pretando sucessos marcantes como Gita. além
de recriar clássicos de Bolores Duran e Tom
Jobim. num dos melhores momentos do show.
A destacar ainda a preciosa iluminação de Bibí
Ferreira e o último cenário de Flãvio Império.

Aldo Calvet e Jorge Campana. Direção ds Car-
Ins Nobre Com Margot Morei, Jussara Calmon,Cristina Amaral e Ankito. Chocolate e Manula.Taatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33 De 3* a 8",às aih; sàb. àa aoh.inmin e 22h30min; e domàs lRh e aoh. Ingressos de 3" a 5» e dom a Cr»35 mil 6" e sàb a Crí 30 mil. Na kombi a Cr$ 15
mil.

A VEDETE DO SUBÚRBIO - Texto de RonaldoGnvete José Maria Rodrigues Di reçáo de JoséMaria Rodrigues Músicas de Mirabó. D Gedl-
van e Paulo Romário Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim. 33 (240-1135). De 3» a fl«, às I8h30m;
sàb, àa 18h. Ingressos a CrS 15 mil Na kombi aCr$ 10 mil.

HALLEY — O COMETA DAS BONECAS —Show dos travestis Alex Mattos. Rita Moreno,
Milla Shineider e outros. Texto e direção déBrigitle Blair Teatro Brigitte Rlalr, Rua Ml-
guel Lemos, 51 (521-2986). Do 4* a dom. às
211i30mln Ingreasos de 4» a H" a Crtf 20 niil eaáb n dom, a Cr» as mil Na kombi a CrS 15 mll.

emeo
CIRCO OARCIA — Apresenta atá o «nal dedezembro o Ciroo de Natal com presépio ao
vivo, e Papai Noel, além de palhaços, mágicos e
animais amestrados. Estrada do Oaleào. ao
lado do Disco Oigante da Ilha do Governador
(303-98. 1) De 3» a 8". às 20h; vesp de 8". às
15h; sáb às 15h. I7h30min e aoh e dom. e
reriadoaàa loh. 15h. 17h30min. e aoh. Ingres-
sos arquibancada a Cr* 25 mil e Cr» 18 mll.
crianças; cadeira central a Cr* 35 mil o Cr» 20
mil. crianças e cadeira de pista a Cr* BO mll.

REVISTAS
SEXO PARA NÓS É PINTO - Revisto com textoe direção de Brigitte Blair Com Alex MattosWalter Costa. Mila Schnoidor Toatro Scn-ador'Rua Senador Dantas, 13 (220-5O33). Do 3» ádom 18h30min; sessáo extra 3», às 31hl5mIngressos aCr» 20 mil eCr» 25 mil. Na kombi aCr» 18 mll.

TEM PTMENTA NA ABERTURA - Texto deCarlos Nobre. Ougu Olimecha. Ellzeu Mj™,da

turísticos
OLÉ OLÁ — Show de Jrnnema, Gloria Cristal
qZ N°Tlm do mae8tro Ea» - ™mul2S
Que Nao Estão no Mapa. Música ao vivo paradançar a partir rtaa a0h30min Bhow às
OB48). Couvert a Cr* 100 mll.

S£ÍT,«. ? 
RI? -J8how muBÍCal <*>m a oantoraWatus, e o ator Fernando Multedo à fnííu_SS

StTelBn"Vd° 
h",lari'-°" D>"**° de MauricioSherman. Coreografia Juan Cario Borardl Or-questra do maestro Guio de Moraes. Soala-RloAv Afrânio do Melo Franco, 288(230-4448) De2 a dom. às aah. Couvert _, C* , *n -.o 

'

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO- Show diariamente, às a3h, com os cantoresSapoti da Mangueira o Silvio Aleixo. oom parti-olpaçáo de 125 artistas, mulatas o ritmistas eorquestra sob a regência do Maestro SilvioBarbosa. Direçáo de J. Martins e Sônia MartinsConaumaçáo a Cr» 180 mil, com direito a bebi-da nacional á vontade e salgadinho. Platafor-ma. Rua Adalberto Ferreira. 32 (274-4082)

KARAOKÊ
KARAOKÊ CARIOCA-De 3" a 8» às21h 8»»«abado às I0h. das aoh. com anTm^d"Marcos Cinelll Ingressos a Cr* ao mll BoUpsoBar. Rua Xavier da Silveira. Ua (255-3320).
CHAMPAGNE - Programaçáo: De 3» e B« Ka-raoke com o grupo Iboce^íe Leiu,; 4»B 

° 
^omNoite de Romantismo, e o grupo Vozes; 8» e sáb'Karaokê oom o grupo 4° Crescente RuaSiquei-ra Campos. 255 (255-734 1). Música pam dan-çar Couvert 3« a Cr» 10 mil; 4». 5» e dom a Cr»15 mil; 8" c sáb a Cr» ao mil.

kí^nH. 
D!'u"l,.lme'"« «¦ Partir das aoh. karao-ke. onde o cliente canta acompanhado de play.books ou dos múaicos Arnaldo Martinez (piano)• Alcir (violfto). Apresentação do oanlor MarioJorge. Consumação a Cr* 3o mil e 8» o sáb a Cr»45 mil. Av. Ataulfo de Paiva. 375 (511-0484).

MANGA ROSA KARAOKÊ - Pocket show ra-dio PiratacomsorteloB, brincadeiras torpedos econcurso de gargalhadas. Apresentação doLuiz Sérgio l.imae Silva e Zairn Zambelli De 3»a dom às 22h. Couvert de 3« a 5» o dom a Cr» asmil;B esábaCr»30mil ConaumaçáoaCr» aomil Karaokê infantil apresentado por AdelaideMartins SAbedom.ás 17h. Ingressos a Cr» 18mil Rua 10 de Fevereiro. 04 (afl8-4006) Ven-das antecipadas no local.

BAMBINO DORO - Programaçáo 2» a 4" às21h. Pagode do Karaokê animado por Aloeu
Ma£ « » 

"Ab' Mani"" rt" C»""!?*». Alceu
p,l ?'" 

° Mil"'nl" Miranda Sempre, àsa^h30min. Sem couvert. Rua Real Grandeza,

CASAS NOTURNAS
AMIGO FRTTZ — Programaçáo: 4". Momentos
Fugazes, poesias com Samir Murad. de 5R a sáb.
o compositor e cantor Mongol; dom. o cantor
André Lago. 4". às 21 h, de 5a a Báb. ás 22h e
dom. àa 21h30min. Rua Baráo da Torre. 47a
(3874347). Couvert 4" e dom à Cr* lOmil/deS»
a aáb a Cr* 12 mll.
FORRÓ FORRADO - Programaçáo: 4». Luole-
TJ_^i0ei T 

',OÃO d° Vale; 6" N«iuinha doAcordeon; dom, grupo Parada Cardíaoa Sem-
pre. As aah Ingressos 4» a Cr» 8 mll. homem eCr» 2 mll. mulher; S» e dora a Cr» 10 mll e Cr» 3mll. mulher, B" esábaCr» 15 mll. homomeCr»mil. mulher Rua do Calote, 135/1° (2480524). l«w
MAMA MARIA Pmgramnção; 4» Noite dePoesias de Maristela SanfAna; 5» o cantor
Donlzetti Paraná; sàb. a cantora Maria HelenaImbasaai o Prisma Tropical 4». às 21h30min.àsaihBe»Baabapart,|,das lHhaomin Rm_Barao de Itambi, 73 (551-1305)
FLOR DA NOITE Programação: 3" chorinhocom I rimas e Bo.dões; 4» Quarteto de Fngotesinaugurando a mesa Aírton Barbosa 5» showde lançamento do disco da cantora JarleneMana; 6a. Galo Prelo o sáb Chora Cavaquinho
3». às aoH. 4» e 5». às lOh; 8» e sáb. às aah'Couvert 3a o" „ aàb a Or» 10 mil Rua 10 deFevereiro. 167(641*4096).
LET IT BE - Programação 3» Fernando Melloe banda Trilho. 4». karaokê com a banda OTrem; 8 . os grupos Pislache e Terra Molhada-aáb. Pislache o F,déia Fixa; dom. Bola de Cris-tal. Sempre, às 22b Ingressos 3» e dom a Cr»15 mil; 4» a CriS 18 mil. 8» e sáb a Cr» 25 milRua Siqueira Campos, 206.
GIG VIDE08 BAR — Programaçáo 3» e 4» o
grupo de Cláudio 7xitl (guitarra), 5a e dom.
Caudilho (guitarra); 8a. grupo Krya; sáb Daniel
D'Dane (ovation); 3a e 5a. às 22h30min. 8ae sáb,
iis 23h30min;dom. às 22h Couvert de 3*att*e
dom a Cr* 15 mil e 8a e aáb. a Cr* 18 mil. Av.
Oal San Martin. 829.
TEM QUE BALANÇAR - Show do cantor Wilson Simonal acompanhado de conjunto. On.Deux. Trois. Av Bartolomeu Mitro, 123 (230-0108). De 3» a 5a e dom. 23h o sah o dom. às 24h.

Ingressos de 3a a 5a e dom a Cr* 50 mil e 8a «
sab a Cr$ 70 mil.
JIRAU Abre às IBh com pianobar apresen-tando Johnny Cario (cantor) e trio Pista de
dança discoteca e show dom.. As 22h e 6a. ás
23h. com o cantor Walter Montezuma Todas as
4a* o cantor italiano Fred Solaro De a» a 4*. 8a e
sAb. Waltsr Montezuma o Jirau Quintal and
Sinp^rs. Tião (bateria), Antônio Tinoco (piano),os cantores Walter e Maria Alice; Couvert a Cr»
2C1 mil. Rua Siqueira Campos, 12 (266-6884).
LYGIA CAMPOS Pianobar Rertauranteceu. Hotel Nacional. Av. Niemeyer. 780 (33a-1OO0) De 4a a dom. àa aoh. Sem oouvert.

DANCETERIAS
MIAMI CITY — De 4a a sáb a partir das 20h. sdom. às I8h. Som e videos Av Semambetiba.
848(300-4007). Barra. 8a e sáb consumaçào de
Cr$ 20 mil, por pessoa.
PAPILLON - De 2a a 4a e 8a e «Ab. às 22h
discoteca. 5a. Beatles Allve. com o grupo Idéia
Fixa Ingn•ssos de aa a 4a a Cr* 20 mil. 5a a Cr*
30 mil. 8a a Cr* as mil e sáb a Cr» 40 mil Hotel
Intercontinental. Av Prefeito Mendes do Mo-
raes. 32a (322-2200).

HELP - Musica de discoteca diariamente a
partir das 21h30min Ingressos de dom a 5a a
Cr* 25 mil. homom e Cr* 20 mil. mulher; 8*
sáb. o veep do íoriado. a Cr* 35 mil. homem o
Cr$ 30 mil, mulher; vesperal sAbedom As 18h
a Cr* 10 mil (no sáb) e Cr» 15 mil (no dom). Av.
Atlântica, 3432 (521-1298).
CIRCUS DISCO Diariamente, a partir da»32h edom. vespas tflh. Ingressos a Cr» 15 mil.
homem e Cr* 8 mil. mulher. Vesperal a Cr» 5
mll. meninos Cr* 4 mil. menina. O ingresso dá
direito a um drink ou refrigerante. Rua Gal.
Urquiza, 102 (2277805).
MIKONOS — Diariamente, a partir das 22h.
música de riiscoteoa Consumarão sô na 6* e
sab. a Cr» 25 mil. Rua Cupertino Durão. 177
(294 2298)

CREPÚSCULO DE CUBATÁO Musica paradançar e videobar 4a o 5a. ás 32h o 8a e sab., às
23h. na Rua Barata Ribeiro, 543 (235-2045).
Consumaçào 4a a 5a. a Cr» 25 mil e Ba e sáb., __
Cr$ 35 mil.

MUSICA
Ia SEMANA BRASII. ALEMANHA Concertocom Coroe Orquestra da Universidade de Musi

fãSííím IOK™m" 
d<> luartafeira. áslHh.lOmin, Sonatas Para Violino Solo de

«?„yo° 
" 

0Oa%ZT 
8°1 MBn°r "^ violoncelo .Plano, de Beethoven. Quarta-feira às 2lhQuarteto de Cordas, do Haydn. Maoidelrlng-Quarto^ de d,,,,,^ „ p.errot Lunaire 

W
bch.omberg Na Sala Cecília Meireles Ldgo daLapa. 47 Ingressos a Cr* 20 míl e Cr* 10 mil.
MUSICA BARROCA ITALIANA _ Recital rieG ornar Sthel (viola da gambá). Pauto Freit£
(alaude). Eduardo Ribeiro (tlauta-dooe) e Marcos Sá (voz). No programa, peças de Frescobal-dl, Caccini. Castello e Bailo Hoje às2lhSOmin. nn Botanic. Rua Pacheco Leão' 70(204-7448). Couvert a Cr* 15 mil.

Í^R'm 
A. *",? 

ÇRIN- Apresentação da Canta-tarie Marin, Nobre com Umir Si^Telra (flautSKleher Veiga (oboé), Zdenek Svab (tmmpa) en-tro outros Hoje. ns 20h30mln, no auditórioVora Janacopulos, Rua Xavier Sigaud UrcaEntrada franca.

S^^ldofe..^"^-^^-
Solano e OBwaldo Cunha. Ao piano. LarryFountain. Hoje. às ioh. no Automóvel Clube doBrasil. Rua do Passeio. 00 Ingressos a Cr* 5mil
CLAUDIA ANTONELU Recital de harpaDomingo, as !Bh30min, na Corrente da Paji
Universal. Rua Senador Dantas, 117 cob 03.
Entrada franca.

Universitário. Av. Pasteur. 250 Entradarranca.

• Os programas publicados no Hoje
nn Rio ostão sujeitoa a frequentes

mudanças rie ultima hnra. quo bAo doresponsabilidade doa divulgadores Eaconselhável confirmar os horários
por telefone

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO
I Todo espectador que entrar nestes'

cinemas antes das 3h. pagará apenas
. o preço da SESSÃO PR.O.IVIQCÂÒ!; |
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AS 
Kombi da 13* Campanha Vá no Teatro,

patrocinada pelo Ministério da Cultura,
estáo vendendo ingroflsnB mais haratos para1011 espetáculos do adultos e infantis em cariar,
nn Rio de Janeiro, durante o més de dezembro.
Os preços variam de Cr$ 10 mll a Cr$ 20 mll
(Rdultos) e do Cr$ 7 mil a Cr* 10 mil (infantis).Os poHtos de venda funcionam das 8h às 30h e
estáo hoje na Cinelándia. Pça. Saens Pena. Lgo.dn Machado. Pça. do Lido. agênolaa dos teatros
do Rio-Sul, Carioca e Pça. N. S. da Paz.
QUALÉ, GATINHO? - Texto de Antônio BlvarDireçáo de Mario Lute Com Frederico de Fran-
oisci e Brigitte Búzios Teatro da Oalerla, RuaSenador Vergueiro. 93 (335 8848) 2* e 3a. às
21h30mln; 8a e sáb. às 34h Ingressos a Cr» 30
mil.
O TEMPO E OS CONWAY8 - Texto de .1 BPriestley. Tradução de Renato Icarahy Direçáo
de Ekiuardo Tolentino de Araújo. Com AracyBalabanian, Jorge Bueno. Denise Weinberg
Emilia Rey. Nadia Carvalho e outroa. Teatrt.
Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824 (247.0704) De 4a a dom. àa 21h30min; vesp 5a àa17h e dom. às 18h30min Ingressos 4a 5a «dom a Cr» 30 mll; 8a a Cr* 40 mil e sáb a Cr» 60mil Duração: 2h. (14 anos). Na kombi aCr» 18mil.

TELEVISÃO
ZlhSOmin e dom. às 20h Ingressos 4a e 5a aCr* IO mil. 8a a dom a Cr* ao mil. Na kombi aCr* 10 mil. Duração lhSOmin (18 anos). CANAL 2

DOLBY STEREOAmanha COggll mm \M_asam
¦irín nu ¦ ¦ I gãgg -*y* ÕB -264 5246«  '*'- 1
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KP FRANK MARSHALL KATHLEEN KENNE(W
&K —S RICHARD DONNER HARVEY BERNHARD

BEL PRAZER Espetáculo do teatro e músicacom direção o interpretaçáo do Tim Rescala eStella Miranda. Músicas de Tim Rescala Du-sek. Satie e Nino Rota Teatro Cândido MondesRua Joana Angélica. 83. De 4a a 8a ásaih30min; sáb. ás aih30mln e 24h dom àslBh30min o 21h. Ingressos 4a e 2a soBsáí- desáb a Cr* 25 mll; 5a, 8a e dom Cr» 30 mil e Cr»2f> mil. estudantes; sáb (Ia sessáo) a Cr» 35 milNa kombi a Cr» 20 mil. Duração lhaomin (14anoa).

O CORSÁRIO DO REI - Texto de AugustoBoal. Musica de Edu Lobo e letra de ChfoSBuarque. Com Marco Nanlni, Lucinha Uns.Nelson Xavier. Denise Bandeira. Roberto Aze-vedo e outros Cenários e figurino» de HelloElchbauer Teatro João Caetano. Pça Tlraden-U>a (aai-03051 De 4aa 8a. às aih. sáb.. às aoh e22h30min. e dom . às ioh. Vesp de 5a, às17h30min. Ingressos a Cr» 40 mil e Cr» 30 mllbalcão superior, e veep. de 5a a Cr» 30 mil e Cr»38 mil. balcão superior 4a e 8a, incluindo avesperal. ao% de desconto para estudantes Nakombi a Cr» 30 mil Duraçáo; 3h (14 anos).
ABSM É, SE LHE PARECE - Texto de Piran-dello Tradução de Millor Fernandes Direçáo
de Paulo Betti Com Nathália Timberg JosáWilkor. Sárgio Britto. Yara Amaral. Ary Fon-toura e outros Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de S Vicentó. 5a'a° (374-0805) De 4a a 8aàs a 1 hSOmin; sáb.. às aoh e 22li30min, dom àa18he21h Ingressos 4a. 5a edom , a Cr* 45 mile Cr* 40 mll. estudantes; 8a. a Cr* 45 mil e sáb ,a Cr» 80 mil. O espetáculo começa rigorosa-
mente no horário. Duração: 2h (livre).
SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO - Texto deMarcos Caruso e Jandira Martini. Direçáo deAttllio Riocó Com Paulo Figueiredo. FelipeCarone. Tony Ferreira. Mareia Corban e outros
Teatro Vanuool. Rua Marquês de S. Vicente 53— 3°andar(a74-7348) De4aa8a.às21 hSOmin
sáb„ às 20h30mln e 22h30min; dom . às l9h eBlh30min Ingressos 4a. 5a e dom . a Cr» ssmil; 8 , e sáb. e véspera de feriado a Cr» 40 milNa kombi a Cr» 20 mil Duraçáo 3h (18 anos).
UM BONDE CHAMADO DESEJO — Texto d»Tennesse Williams. Direçáo de MaurtSvt.
neau Cenário de Marcos Flaksman. Com Tero-za Rachel, Luis Guilherme. I^ouise Cardoso.
Osmar Prado. André Folipe. Dalva Ribeiro'Beatriz Veiga. Irmã Alvarez Teatro Tuma
Rachel. Rua Siqueira Campos. 143 (3351 1 13)De 4a a dom áa 31 h30nun e vesp de 5a. ás 17h edom, âs 18h Ingressos 4a a Cr» 28 mil 5a edom a Ci-» 30 mil; 8a a Cr» 40 mil e sab a Cr» 45mil Duração 2h50min (14 anos). Na kombi aCr* ao mil O espetáculo começa ngurosamen-
te no horário

GATÃO DE ESTIMAÇÃO Coméd ia de OérardLauzier Direção de Cecil Thire Tradução deManoa Murray Adaptação,do Luiz FernandoVeríssimo Com Claudia Raia. José de AbreuCanna Cooper e Paulo Celestino Filho Teatroda Praia. Rua Francisco Sa. 88 (287 7794) De4 a 8a. áa 2lh30min; sáb às 30h.t()min •aah.-Omin e dom. as IBh e aihisnnn Ingres-
sos de 4a e 5a aCr» 35 mil 8a edom a Cr» 40 mil;sab a Cr» 50 mil Duração ah Ns kombi 4» e 5»a Cr» 15 mil o 8a a dom a Cr» 20 mll dtíaiios)

££?! 
° SUOR DO NOSSO RfJOTO Texto deMa. ia Helena Kuhner Ih.-eçao de Luis Mendonça Com Maria Cnstllu Nunes. Luiz CarlosNino luoji Monteoellu Tliadou França William» Olivoua Sônia t:halila e Paulo OliveiraTeatro Dulcina Hua Alcindo Guanabara 17(321,8007, De 4» a 8a as 21 h. sab. as

DIREITA VOLVER Comédia de Lauro CésarMuniz Direção de Roberlo Frota Com Rosama-
ria Murtinho. Mauro Mendonça. Débora Duar-
te. Felipe Wagner. Anamaria Nascimento Silva
e outros Teatro Vanuool. Rua Marques de SVicente, 53/3"(274 7248). 2ao3a. às 2lhSOmin-
de4aa8a.ás 17h Ingressos 2"e3aaCr» 40 mil-o Cr* 25 mil. estudantes; do 4a a 8a a Cr* 38 mil
e Cr» 20 mil, estudantes. Na kombi a Cr» aomil.

£A£?V^ MARCADO PARA CORRER II _ AMIUMAO — Hnmontm.ni de Cabra Marcado
Para Correr de Martins Pena. Direçáo de Anti-nio Pedro. Oom Anselmo Vasconcelos. Andréa
Dantas. Carlos OrogOrio. Clarice Niekior e ou-tros. Teatro da Cidade. Av. Epitácio Pessoa1884 (347-3393). De 4a a 8a. às 3 1 hSOmin sábas aoh o 22h30minedom, às ioh e aih30min
Ingressos 4a e 5a a Cr» 30 mil. 8ae dom aCr* 35mil o sáh a Cr* 40 mil. Duraçáo: lhaomin (10anos) Na Kombi a Cr* 2o mil.
NEGÓCIOS DE ESTADO Comédia do LouisVerneuil. Direção de Flávio Rangel Com VeraFisher e Perry Salles. Maria Helena Dias eoutros. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de SVicente. 5a (374 0808). De 4a a 8a e dom às31 h; sáb. às 30h e 23h30min; vesp 5a e dom às18h. Ingressos 4a. 5a e dom a Cr» 4o mil o Cr»36 mil. estudantes, 8a e sáb a Cr* 50 mil; vesp8 Cr* 35 mil Na kombi a Cr* 3o mil. Duraçáo'2hl0min. (Livre) ^^
S!í,(?ROASM0 ADULTO ESCAPA DO ZOOLÓ-OICO -- Comedia de Dario Fo e França RameTraduçào de Zilda Daier Direção de AntônioAbujamra. Com Denise Stoklos Teatro de Are-na, Rua Siqueira Campos. 143 (235-5348) Dea a 4". às 2 1 h.iomin Ingressos a Cr* 25 mil
AS BRUXAS ESTÃO SOLTAS - Toxto de IsisBaião. Direção de Maria Lúcia Vidal Com Anatilde Juliáo. Cristina Veloso, Luiza Tome Tá-n.a Abreu e Bia Montez. Teatro do CentroCultural Paulo Pontes. Rua da Carioca 40 4a8 e dom. às 19h; 8a e sáb. ás 21 h. Ingressos áCr* 20 mll. Na Kombi a Cr* 15 mil.

ÃMKADE COLORIDA N« e - Texto e direçáode Hilton Have Com Marlene Silva, Jorge lS-fond. Hilton Have. Paulo David eoutros Teatro
Senador. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033)De 4a a dom, ás 31hl5min; vesp 5a áslBhaomin. IngronsoB a Cr* 20 mil (de 4a a 8a) eCr* 25 mil (sáb e dom) e Cr* 15 mil (vesp 5a)Na kombi a Cr* 15 mil Duraçáo; lh30min (18anoa).
TUPÀ Texto de Mauro Rasi. Direçáo deMiguel Falabella Com Lucélia Santos. Rubens
de Falco. Jacqueline Ijiurenee, Clea Simões e
Fábio Vila Verde. Teatro Villa Lobos. Av Prin-
cesa Isabel, -»4o (275-8896). -t* a eR. àa
211i30niin; sab, àu ioh e aah e dom. àa

1 8ll 15min e 2 1 h. Ingressos 4a e 5a a Cr* 30 mil;
6a a Cr* 40 mil o Báb a Cr» 50 mil o dom a Cr» 30
mil e Cr» 35 mll, estudantes Duraçáo:
lh50min (14 anos). Na kombi a Cr» 30 mil.
FLÁVIA. CABEÇA. TRONCO E MEMBR08 -lexto de Millor Fernandes. Direçáo de Lula
Carlos Maciel. Com Ary Leite, Guilherme Ka-
ram. José Augusto Branco, Joel Silveira, Ange-
la Leal. Dirce Migliaccio. Emillano Queiroz,
José Carlos Sanches o outros Teatro Ginástico]
Av Graça Aranha. 187 (22o 8304) De 4a a 8a,
àa 211i. sáb. às aoh e 33hlSm e dom. às 18h o
31 h. Ingreseos 4". 5a e dom a Cr» 25 mll e 8a esáb a Cr» 40 mil Na kombi a Cr» 18 mil.
Duraçáo: 2h20mín (18 anos)
BAILEI NA CURVA — Roteiro e direçáo dsJúlio Conte. Com Lúcia Abreu, Carmem Molina-
ri. Walney Costa. William Gomes, Loly Nunes s
outros Teatro Qlauce Rooha. Av Rio Branco.
170(220-0250) De 4a a dom. as 21 li Veep. ò",
às 18h30min e dom. ás 18h Ingressos Cr» 28
mil « Cr* 15 mil. HHtin-.uiü-H Duração:
lhSOmin. Na kombi a Crt 15 mil. (14 anoa).
DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA Textoae Plínio Marcos Direção de Anselmo Vascon-cellos Com Antônio Pompeo e 1'aulão Musicade Paulo Moura Figurinos de Silvia Sangirar-
di Cenários de Maurício Arraes Teatro DelfimRua HumaiLa. 375 (388 4308) 3a e 4a àaatli30min,5a asaoh:8a ãs30he34hesa'bàs
24h Ingressos de 3a a5"aCr*30 mil. 8ae sabáCr» 35 mil Duração lhSOmin. (16 anos) Nakombi a Cr» 15 mil

rie'í)h'rrE cA KTKRNA JUVENTUDE Textode Thiago Santiago Direção de Domingos deOliveira Cenários e figurinos de Carlos Wil-
jon 

Com Paulo José Cláudio Marzo. DeniseMlllont. Yvan Mesquita Thiago Santiago. Josél>eonardo e uuims Teatro Olaucio Oill PçaCardeal Arooverde B/n" (237 7otl3) 4" a 8a as3il,;ion,in. sab as 2oi, o aan.Kim,,, edom asiBheaih ln«re,.»|. 8»edomaCr«30mile
Cr» 20 mil estudantes 8a a Cr» 38 mil o sab at.r» 40 mil Na Kombi a i r* 15 mil e Cr* 2o milino salwdo, Duração lh40m„, , ,4 anos) Aledia 20 de dezembro
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0:80
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Atflnção, ProfeiiBor
Aprenda Inglês com Musica
Telecurso Io Grau
Telecurso 8o Grau
A perfeiçoamento do Profesnor — Quallfl-caçáo Profissional
Fantasia _ Programa infanto juvenilTelecurso 2o Grau
Telecurso Io Grau
Os Médloos
Som Censura - Dincussán dos fatos emevidência.
Toleconto Adaptação do conto O Quar-to da Frente
Aperfeiçoamento do Professor — Quall-fioaçào Profissional
Telorronumoe - Adaplaçào do romanceCana de Pensão
Sitio do Pioa-Pau-Amarelo Senado in-fantil.
Fantasia - Programa iiiranlnjuvenil.
Eu sou o Show Trajetória de um artis-ta Hoje Geraldo Azevedo
Ao Vivo Looal _ Noticiário
Ao Vivo Nacional. Internacional — Noti-ciário.
Contraiu» - Tito Madl • Rosinha deValença
Encontro oom os Editores - Entrevista
com o Ministro João Sayad
1988 -- DíscuBBán informal sobre as
principais notícias do dia.
Eu 8ou o Show
Boa-Noite de Jonas Rezende

01.08 Rio em Manchete —3» Ediçào— Noticia-
nn loca! Apresentação ds Ins Letien01:30 Frente a Frente - Programa de entre-

CANAL 7

CANAL 4
Telecurso Io Grau
Telecurso 8o Grau
Bom-Dla. Brasil — Entrevistas
Bom-Dla, Brasil — Reprise
TV Mulher — Programa feminino
Halley — Olhe Para o Céu — Reprise
Baláo Mágioo — Programa infantil
RJ TV — Notloiário looal
Globo Esporte — Noticiário eaportivo
Hoje — Noticiário
Vale a Pena Ver de Novo — Novela Jogo
da Vida
Sessáo da Tarde — Filme: Sua Majestade,
o Aventureiro
Sessáo Aventura — Seriado: O Mestre
Halley — Olhe Para o Céu
Caso Verdade — Hoje: Um Jardim Para
Dona Esteia
De Quina Pra Lua — Novela de AlcidB»
Nogueira
Tl-Tl-Ti — Texto de Caasiano Gabus
Mendes
RJ TV — Noticiário local
Jornal Nacional ¦— Noticiário nacional e
internacional

80:88 Roque Santeiro - Novela de Dias Gomeo
e Ag-ulnaldo Silva

81:80 Chioo Anísio Show — Humorístico com
Chico Anlsío

88:18 Orande Sertáo: Veredas — Minlsséris
baseada em Ouimaráes Rosa

83:00 Jornal d» Olobo - Noticiário
83:30 RJ TV - Noticiário looal
83:40 Campeões de Bilheteria — Filme: O Tou-

relro Sem Sorte

8:30
8:48
7:00
7:30
8:00
9:86
9:30

18:85
18:40
13:00
13:88

14:80

18:88
17:10
17:18

17:58

18:80

19:48
19:88

6:45

7:18

8:30
10:48
11.85

1 1:55
13:00
12:30
14:00
17:55

18:25
18:55
19:10
19:30

80:00

80:30

81:30

83:30
0:30

0:40
0:45

Programa Jimmy Swaggart- Programareligioso
Qualificação Profissional — Programa
educativo
Show de Desenhos — Seleção de dese-nhos animados
Ao Despertar da Fã - Programa rei,-
glnso
Ela.- Programa remminn
Ele e Ela - Programa rie variedades
A Maravilhosa Cozinha de Ofélia— Pm-
grama rio culinária
Boa Vontade - Programa religioso
Esporte Total _ Noticiário esportivo
Formula Única Musicaiseentrevistas
TV Criança - Programa infantil
Fim de Tardo - Seriado Jeannie E umGênio
Fim do Tardo - Senado A Feiticeira
Olhar de Marusla Jornalístico
Jornal dn Rio Noticiário local
Jornal Bandeirantes - Noticiário nacio-nal o internaíMonal
Guerra, Sombra e Água Fresca Sena-do humorístico
Oito e Mela Programa dp entrevistas
informações f> análise
Marília. Gabi Gabriela - Entrevistas omusicais
Canal Livre Km revistas e debatesJornal da Noite - Noticiário nacional einternacional
Dinhoiro Indicadores econômicos
O Gordo e o Magro Seriado humoris-tico

CANAL 9

CANAL 6
9:30

11:00
18:00

13:00
13:30
14:30

150O
18. OI)

19:00
19:30
19:48

80:00

81:00

81:80

88:20

0:20

0:25

Programaçáo Educativa
Sessão Animada
Manohete Esportiva Io Tempo — Rese-
nha esportiva nacional e internacional
Jornal da Manchete — Edição da Tarde
— Noticiário, agenda cultural e sntre-
vistas,
Sessão Animada
Mulher de Hojo Programa feminino
De Mulher para Mulher - Programa
feminino
Clube da Criança Programa infantil
Cine Ação Senado. O Caçador de
Aventuras
Tamanho Família — Senado de humor.
Rio em Manohete — Noticiário looal
Manchete Esportiva — 8° Tempo — Rese-
nha de atualidades esportivas.
Jornal da Manohet* — 1 * BdlçAo — Noti-
ciário nacional e internacional
Esquentando os Tamborins — Flashes
do carnaval
Um Toque de Classe - Hoje Arthur
Moreira Lima
3* Eliminatória do II Festival Manchete
Riotur de Musicas de Carnaval
Momento Ecunomlco Programa sobre
economia
Jornal da Manchete 8* Edição H**su
mo das principais noticias do dia

8:48

8:00
9:30
8:48

10:00

10:18
10:30
11:30

18:00

13:30

13:48
14:00
ÍB.OO
18:30
18:00
18:30
17:00
17:30
18:00

18:30

18:15
80:18

80:48
81:10

81:18
83:18

A Hora da Eucaristia — Programa reli-
gioso
Igreja da Graça — Pmgrama religioso
PataU Patatá — Desenho
Desenho
Posso Crer no Amanha — Programa reli-
gioso
Comer Bem — Culinária
Vldeoolip —- Musical
Programa em Tempo — Programa de
entrevistas
Record em Notícias — Noticiário nacio-
nal e internacional
Ã Moda da Casa — Programa de culi-
naria
O Oènío Maluco — Desenho
Tio-Tac - Show de brincadeiras
Tartaruga Biruta - Desenho
Rod Rooket — Desenho
Benny e Cecil — Desenho
O Gênio Maluco — Desenho
Os Dois Caretas — Desenho
Vibração — Programa jovem
Ferias no Acampamt.nto Documenta-
rio
Jornal da Reoord - Programa jornalis-tico
Videoclip — Musical
Aventura aos Quatro Ventos — Do-
cumentário
O Mundo e Pequeno - Documentário
Informe Eoonómioo - Comentários so-
bre economia e mercado financeiro
BUly Bond Show — Vanedadea
Encontro Marcado — Entrevistas com
Danuza Leão

CANAL 11
7:20 Patati Patatá Programa educativo
7:30 Looney Punes Desenho
8:00 Sessáo Desenho Seleção de desenhosai,i,nados e brincadeiras

14:30 Jerònimo Novela
18.15 O Direito de Nascer Novela
16:16 Ultraman i>eflenho
16:45 Show da Pantera Desenho
17:16 Popeys — Desenho
18:00 Gaguinho Desenho
18:30 Carrossel - Desenho
19:05 Jornal da Cidade - Noticiário local
18:18 Jornal Notlcentro Noticiário nacional

e internacional
18.48 Uma Esperança no Ar Novela
80:15 Soledad Novela
80:48 Ultraman Desenho
81:15 Pantera Cor de Rosa Desenho
81.SO Caldeirão da Sorte
8 1 üft A Supermaquifia Senado
88:80 Cairo Comando Sei tado
83:30 Carga Dupla -Senado

O.30 84 Horas Noticiário

A programação . os horário. s_u> d» rs.pou__ablU.Ude da. emlswras.



6 o CADERNO B o quarta-feira, 11/12/85 HOJE NO RIO JORNAL DO BRASIL

ARTES PLÁSTICAS
A ARTE E SEU8 MATERIAIS — Exposição dividida
em troa módulos incluindo Salão Preto e Branco (uma
remontagemdosaláode 1954), Atitude* Contempora-
neaa (coletiva de 20 artisUm) e Arte e Corpo (Pintura
sobre a pole e adornos dos povos indig-enaa): Em trôs
espaços da Galeria .Funarte, Rua Araújo Porto Aleffre,
80. De 2a a 6a. daa lOh Aa 18h. Inauguração, hoje. as
18h30m. Até dia 15 de janeiro.
ANTÔNIO POTEIBO — Pintura e cerâmica. On.l_.rtn
Bonlno, Rua Barata Ribeiro. o/S. De^a «Abado, das
10h àa 12h o daa íeh àa 22h. Ate dia 30.
PD3TRO 8PICA E PATRIZLA BICCHIERI — Pintura»
On Line Dealffn. Rua Vinícius de Moraes, 288. De 2" a
6". dan loh àa 22h Até dia 30
PABIO, HÉLCIO E MA8SUO — Seri(_rranaa. desenhou,
pinturas e (fravuraa em metal. Galeria de Arte do
IBEU, Av Copacabana, 69o — 2o andar. Do 2* a 6"a.
das 12h àa 21h. Ate dia 3.

XADREZ

PAPEL E VOLUME — Coletiva com obras de Aiiffusto
Rodrigues, Bruno Giorpi. Hélio Rodrigues e outroR.
VUla Riso. Estrada da Gávea. 728. De 2aafla.das I3h
às 20h. Sábados, das 14h as 20h. Até 31 de janeiro.
ÜRIAN — Pinturas. Cimo ira Artes, Rua Paul Redrem,
32 Dc _'i6'a, das loh às 12hedaa 13h àa 21h Ato
dia 4.
ADAUTO MACHADO. ELIANE MATTOS E VÂNIA
AIDA — Pinturas. Galeria Chartlng, Av, Atlântica,
4.020 — loja 217 (Shopping-Cassino Atlântico), De 2*
a ti", das 10h âs 2nh e sábados, das lOh âs lOh. Até,
dia 30.
e» EXPOSIÇÃO COLETIVA NÓ8... DO BARCO —
Obras de Romanelli, Yeda Gomes, Altair Leal e ou-
troa. Rio Othon Palace Hotel. Av. Atlântica, 3.264.
Diariamente, das lOh âs 23h. Até dia 20.
NA88AHA — Desenhos. Canto da Boca. Rua AarâoReis. 20. Diariamente, a partir daa 20h. Até domingo.

MANOEL FERNANDES — Desenhos, nu Oalerla Ea-
paço. Rua Visconde de Pirajá. 550 De 2U a 6a das lOh
âs 30h; sábado das Oh âs Mh Pinturas, na Galeria
Bararaenha, Rua Marquês de S. Vicente, 52/165. De 2a
a 0a das 10b âa 22h; sábado das lOh âa I8h. Último
dia.
TAPEÇARIAS E CERÂMICAS — Obras de variem .irtis-taa entre eles Gilda Azevedo. Maria Kikoler, Albertini
e Maria Elisa. Contorno, Rua Marquês de Sâo Vicente,
52 — loja 24S. De 2" a 6a, das lOh às 13h e das 14h àa
21h30min. Sábados, daa toh àa 18h. Último dia.
NELSON PORTO — Pinturas para ilustrar o livroFrancisco do Assis, de Leonardo Boff. Solo Espaço deArte, Rua Visconde de Pirajá. 547 — sala 213. De 2a a6", daa 13h às 21h. Sábados, daa lOh às 14h. Atóamanha.
NANZITA- Pintuina OaJcria fl«!l!o Av atlântica4240/224. De 2» a B» da loh às 20h: sãb dü 7oh àa'10h. Até amanhã.
CLAUDIA JAOUARIBE _ Fotografias Escola de Ar-tes Visual» do Parque Laje, Rua Jardim Botânico4 14. De 2» a 5" das lOh às 20h Ate sexta

E FERREIRA NE7TTO _ Esculturas Iate Club. doRio de Janeiro. Av Paateur, 333. Diariamente daalOh as 20h Atf sexta.
ANNA MANDELERT - Pinturas Hotel ExoelslorAv, Atlântica, 1.800. Diariamente, das lOh às 21h.Ate sábado,
PEDRO AZEVEDO - Pinturas Oalerla do CentroCultura Cândido Mendes, Rua.loana Angélica 03 De2a a H" das lSh às 22h; sábado daa 18h àa 20h. Últimodin Na MP2 Arte, tlua Visconde de Pirajá. 187 De 2aa Ba dus 131, às 2ih; sábado das 17h àa 20h At*sábado.
RIO. VERTENTE SURREALISTA - Obraa de CíceroDias. Ismael Nery. Quigriard. Tarsila do Amaral eMaria Martins Oalerla de Arte Banerj. Av. Atlântica4 obi, De 2" a ea. daa loh àa 2; h. Sábados, riru> I nh às211, Ate sábado.
NATUREZA VIVA _ Desenhos dos alunos das Esco-las Municipais e Estaduais do Rio de Janeiro EataoáoCinelândia do Metro De 2a a sábado, das 8h às 23h.Até sábado,

ILUSKA SIMONSEN

ABERTO DE St* MARIA
Homenageando o Sesquicentenário da Revolução

Farroupilha (1835 19851 a Federação Gaúcha de Xa-
drez e Petrobrás organizaram um grande Torneio
Aberto a ser realizado nos dias 14 e 15/12/85, no Clube
Comercial da cidade de Santa Maria

A premiação, no valor total de 5 000 000 (cinco
milhões de cruzeiros), será distribuída nos primeiros
lugares da classificação geral e categorias feminina.
juvenil, infanto juvenil, veterano, cat especial, cat A. B
e C, e sem rating Também seráo oferecidas, para os 5
primeiros colocados passagens Santa Ma ria/ Mon te-
vídeo

A inscrição è no valor de 10 mil e para maiores
informações contactar com Dr Carlos Gomes Souza
llone (055) 221-3049, ou S, Tomaz Rodrigues (lone:
(0551 221-27391

Destacamos que no dia anterior ao inicio da prova
(13/12) o Ml Francisco Trois movimentará uma simul-
tánea a partir das 20 horas no mesmo local

INTERNACIONAL DO RJ

Apresentamos algumas partidas concluídas da 1"
rodada do I Torneio Internacional do RJ, que esta em
cuiso no Ti|uca Tênis Clube, soh organização da Rio
fvlind Promoções e Divulgações Ltda e patrocínio de
Bradesco Seguros e Riotur
ANDERSON (Suécia) x MASCARENHAS (Br) Holan-
desa
1) C3BR -P4BR 21P4D -C3BR 3IP3CR -P3CR 4IB2C -
B?C 5)0-0 -00 6IP4B -P3D 7)C3B -C3B 8IPSD -C4R
9ICxC PxC 10ID3C -C4T 11.T1D -RI T 12IP41D -P41D
13IP5B -P3T 14IB2D -P4CR 15.TD1B -PSB 16IB1R -
C3B 17IC4R -BDC 18ID5C -D2D 19|DxD -BxD 20IP6B -
PxP21IPxP-B5C22)RlB-CxC23IBxC B6T t 24IR1C-
B5C 25IP3B B3R 261T7D -T2T 27|TxPR -B6C 281T5B
(1 -0)
I0SEUANI (URSS) x HERMAN CLAUDIUS (BR)Siciliana:
1IP4R -P4BD 2IC3BR -C3BD 31P4D -PxP 4|CxP C3B
5IC3B P3R 6IC4 5C -B5C 71P31D -BxC + 8ICxB -P4D

9IPxP PxP 10IB3D -00 11)00 PRD 12IC2R -BRC
13IP3B-B4T 14|BbC-D3D15ID2D C4D IfilTRin B3C17IB41 -C6R 18IB2B TD1D 19)BxC -PxB 20IDxP BxB
21)PxB -DxP 22)DxD TxD 231TD1D -T6C 24IT2D -1 IR
251R2B -T6 6R 26IT1BD -R1B (empatei
SUNYÊ (BR) x MOROVIC (CHILE) Ortodoxa
DP4BD -P3R 2IP4D -P4D 31C3BD -C3BR 4)PxP -PxP
5IB5C -B2R 61P3R - 00 7IB3D P3B 8ID2B C02D
9IC3B TIR 10)00 -CIB HICfiR C5C 12)BxB r>»B
13IC3B -C3C 14)TD1R - C5T lb)CxC-DxC 1HÍP3TR -
C3B 17IP3B -D4C I8IP4B -D6C 19ID2B -DxD ?0)Rxl) -
B2D 21IR3BT2R 22IP4CR-Cl R 231P5B-C3Ü 24)R4B -
T 1 1 R 25IT2R -P4CR 26IR3B -P4TR 27)T 1: IR (empatei
DIAGRAMA 227
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MATE EM 3 LANCES
Solução do diagrama 226 DB5CDI
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NESTA QUARTA, 21:20 HORAS

O clássico e o popular num programa
alegre, descontraído, com entrevistas e

convidados muito especiais, apresentados
pelo maior pianista brasileiro. \teí

CANAL 6

REDE MANCHETE
fefevfsJo iin pHmalrt d_t»«.

HORÓSCOPO MAX Kl IM

ARIES 21 de março a 20 do abril
Quadro de excelente regência em favor do arietino, que poderá hoje
encontrar a esperada solução para algumas rie suas aspirações.
Possibilidade de boas noticias envolvendo pessoa de sua família
Procure dar maior motivação a suas atitudes no amot. Saúde equili-
brada

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
A quarta-feira mostra, em lavor do laurino, um quadro de positividade
para mudanças em sua rotina e vantagens no trabalho Procure agir
com cuidado no Irato com pessoas amigas ou que se úncm amigas
Entendimento e harmonia no relacionamento amoroso Saúde estável.

GÊMEOS — 21 de mam a 20 do junho
Ü dia pede do gemmiano uma ação mais vigorosa em sua rotina quenão deve ser descuidada Você poderá reagir de lorma inesperada
diante de criticas ou considerações que coloquem em duvida o acerto
de algumas de suas decisões Vida intima muito bem disposta Saúde
equilibrada.

CÂNCER — 21 de |unho a 21 de julho
São hoas as previsões para o canceriano nesla quarta-feira Lucros e
possibilidade de novos ganhos Decisões que serão apoiadas, oportuna-
mente, por pessoas amigas. Procure dar ao seu comportamento uma
dose maior de realismo Amor beneficiado por algumas novidades
Saúde carente de cuidados

LEÀO - 22 de |ulho a 22 de agoslo
Resguardando-se em qualquer transação financeira, o leonino lera boa
oportunidade de consolidação de suas ações ou trabalho nesta quarta-
feira. Dia maicado favoravelmente por acontecimentos que mudarão
seu estado de ânimo Novidades no amor. Saúde instabilirandose.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
A quarta-feira, para o virgiano. mostra um quadro de favoráveis
mudanças que afetarão Ioda a sua atividade rotineira Você se beneficia
de quadro muilo bem disposto em todo o dia. Com isso procure
solucionar pendências e não deixe nada ao acaso. Saúde equilibrada.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Atitudes acertadas Suas decisões em negócios próprios e no trato
profissional serão cercados de lucro e vantagens. Realização pessoal
diante de atitudes de pessoas próximas Procure, no amor e em lamilia,
mostrar claramente o que você sente e pensa. Saúde boa.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Quarta-feira que mostra um quadro de instabilidade diante de sua
indecisão e insegurança Compense essa influência agindo apenas
quando liver certeza dos falos. Ponha em prática sua capacidade de
reagir prontamente a estímulos externos Sáo boas as previsões para a
vida intima Saúde boa

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Com a Lua em transito por Sagitário, você recebe influência muito forte
em favor daquilo que ê honesto e piudente Comportamento elogiavel
Tranqüilidade e harmonia no seu relacionamento intimo. Procure cuidar
mais efetivamente de sua saúde

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembio a 20 de |aneiro
Você conta, no passai desta quarta feira, com vantagens em sua rotina
de trabalho e com o afloramento de lorte intuição que o guiará no
sentido da valorização de seus ideais de vida Emotividade e sensibilida-
de no trato afetivo. Satisfação interior Saúde boa.

AQUÁRIO — 21 de taneiro a 19 de fevereiro
Procure ser mais cuidadoso ao assum r compromissos. Se lhe for
possivel, evite avais e fianças. Indicações tones de bom acontecimento
e fatos novos que interferirão sobre seus interesses Mostre-se mais
propenso ao dialogo e ao entendimento em família e no amor Saúde
equilibrada.

PEIXES - 21 de fevereiro a 20 de março
Hoje. o nativo de Peixes conta com excepcional vantagem para
negócios do comércio Sensibilidade apurada e tino desenvolvido
Tarde e noite de notável disposição para o amor. Alegria lorte e
realização amorosa Boa ocasião para solução de problemas domesti-
cos. Saúde muito boa

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

Problema
n°2108

T N N M

D
N M

Ato de desmon-
tar |8I
Crença em de-
momos (9)
Degeneraçáo (6)
Desalento I8I
Deseniace (6)
Desfalecimento

(7)
Diabo 17)
Direçáo (71
Energia (9)
Espesso (5)
Excessivamente
(6)
Existência (6)

dos

13 Influente 19)
14. Loucura (81
15. Nocivo (6)
16 O marfim

dentes (7)
17 Outrora (6)
18 Príncipe feudal

laponês (61
Sistema dos que
aceitam a exis-
tência da um
Deus (61
Sobra 17)

19

20

Palavra-chave:
16 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas
consoantes já estáo inscritas no quadro acima. Ao lado. à direita, é dada
urna relação de vinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para
cada um. com o número de letras enlre parênteses, todos começados pelaleira inicial da palavra-chave As letras de todos os sinônimos estão contidas
no lermo encoberto, respeitando-se as letras repetidas
Soluções do problema n° 2107: Palavra-chave DANIFICAMFNTO
Parciais: Décimo. Diante. Diana. Decano. Decania. Deita. Damice. Denomi-
na. Demoníaca, Deilico. Dama. Décima, Dinamite. Dentama. Diamante,
Dinâmico, Diafano. Diamantino, Dieta, Dacito.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 —• bordão que se amarrava ao pilão para bater nos
escravos, erva da lamilia das tacáceas, de (olhas irregularmente
recortadas, e que so difere das amanhdaceas pelo ovario unilocular.
tendo um bolbo rico em amido, que ê extraído e vendido no comercio,
em Taiti; 5 — pedaço de algodão embebido em azeite-de-dendè, e em
chamas, que, nos candomblés, se pôe na palma das mãos ou se ta/ que
o ingiram as pessoas de quem se suspeita esteiam simulando
possessão, 10 — que ciiaram cabelos: 12 —¦ espécie de clarinete, 13

trombeta com ressoador, dos índios bororós, a qual produz um som
cavernoso e grave, que serve para acompanhar os ntos religiosos e as
cerimônias fúnebres, 14 — arrumar em mala, 16 — tratamento
preventivo de saúde, 18 — material constituído, em grande parte, de
monazita mesclada com grãnulos de zirconita, o que lhe dá uma
coloração amarela semelhante á do ouro, 19 — ammoãcido cristalino,
mcolor. que se lorma na hidrôlise de certas proteínas do organismo: 23

sufixo usado em Química para formar termos indicativos de
compostos com função de aldeírio; 24 — aquele que aperta com
laçada, 2b — divindade potinésica representada com duas facns, 26 —
na Grécia antiga, obra em cerso que se originou do ditiiambo. de caráter
dramático e funesto em que intervém personagens ilustres ou herói-
cos. e que é capaz de infundir piedade e tenoi, peça de ordinário em
verso, e que termina, em regra, por acontecimentos latais; 28 —
pequena árvore da famida das esterculiáceas. de flores poligamas,
pequenas, aromáticas e amarelas, Iruto asteróide. lenhoso e liso. cu,as
sementes contêm caleina. 29 — sapato sem salto, usado pelos peles-
vermelhas e, em geral, por aborigmes dos países trios, cuja sola sobe
pelos lados e pela ponta do pe. onde se junta a uma peça em u
costurada exteriormente, qualquer sapato esporte masculino ou lemini-
no que imite o mocassim. mas com sola dura e salto
VERTICAIS — 1 — cunha que se encrava no topo de um madeiro que
se está serrando, a fim de facilitar a serragem, sar rafo preso no topo
das balizas, de proa a popa, rematando borda de embarcação miúda
aberta: chibata feita com a haste desse vegetal, ou algumas vezes, de
outro. 2 — encher em excesso, abarrotar, 3 — lugar onde o curso de
um no è acentuadamente vertical, 4 — nome vulgar indígena biasileno
da Poutería Cnimito da família das sapotáceas, 5 — vamos'; 
planta graminea. provida de haste oca nos entrenos e ospaciamas
envaginantes; osso um tanto alongado e tubular que constitui algumas
parles do coipo, 7 — aquele que compra e vende trastes usados;
adeleiro; 8 — língua lilosolica universal. 9 — instrumento astronômico
inventado por Hiparco, astrônomo e matemático grego (sec II a C )
para medir as alturas de um astro acima do horizonte e que moderna-
mente foi aperfeiçoado, e é um dos instrumentos fundamentais da
astrometíia; 11 — cada uma das aberturas longitudinais, talhadas em
forma de efe. no tampo dos instrumentos de arco; 1b — substância
existente em certas algas vermelhas (rodoficeas), e que forma com
facilidade um hidrogel. utilizado como meio de cultura de microrganis-
mos. designação dada pelos malaios das ilhas de Sonda a toda espécie
de fucos (algas marítimas); 11 — saia usada sob o vestido, de feitios e
materiais diversos, curta ou longa, estreita ou larga, saia de baixo, peça
intima usada pelas mulheres sob o vestido e sobre a combinação. 20 —
nome dado ao elemento complexo do plasma germmativo, na teoria de
Weismann; 21 — o ponto onde a eliptica se une com a órbita de um
planeta, tumor rijo que se lorma ao redor das articulações ósseas (pi );
22 — planta da família das palmeiras, de fruto drupaceo amarelo cuja
parte carnosa tem propriedades febnfugas, 26 — diferença sensível
nas vozes, nos sons. nas cores. 27 -- cidade da R S F S Russa, na
Província de Khabarovsk Léxicos: Mor; Aurélio e Casanovas

n p p p RH5"- P P F~ ~F I
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SOLUÇÕES DO NUMFF.0 ANTERIOR
HORIZONTAIS eco, elisão. pediculo. icor, tudel; ceratosa. um,
mus. Ias. pil, mime, ícaros, ta. siri, amala, mármore; ig. ora!
mimese
VERTICAIS — epicunsmo, cece; odor; ec. lutos. ilus; sodalita;
oolise. iramtnm; tufo, amaiis, parta, ciar, san. mem. age. om
Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 totó. 4 —

Botafogo — CEP 22.270
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De todos os palácios do Rio — o da
Cidade, sede da Prefeitura, o Guanabara,
do Governo do Estado, o Catete,
hoje Museu — apenas o
Palácio Laranjeiras
merece este nome.
Veja por que.
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a arte de vender o melhor pelos menores preços!

SAÍDAS SEMANAIS DE NAIAL A CARNAVAL

40t
*<P

• VÔOS DIRETOS NA
MELHOR COMPANHIA
AÉREA!
SAÍDASESPECIAIS
NATAL E
REVEILLON!!!

08 DIAS DE MUITO SOLE MAR
COM 0 CONFORTO DOS HOTÉIS
LAGUNA OU ENSEADA* * * * COM
CAFÉ DA MANHÃ. INCLUINDO
TRASLADOS E CITY-TOUR COM

ACOMPANHAMENTO DE GUIA ESPECIALIZADO.

$$slsÍ

VEZ^

IA ESPECIAL
HATALa 22/DEZ (ceia opcional)

DEZEMBRO
15-22-29 * Lotado

SAlDAS
JANEIRO

05-12-19-26
FEVEREIRO
02-09-16-26

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES DE VIAGENS

'os melhores
programas'os melhores
hotéis

'os melhores
serviços

* a melhor
companhia
aérea

'o menor
preço

NGA BRASILEIRA
EXCURSÕES

ÜVA, VINHO E FOLCLORE

FOZ DO IGUAÇU

SALVADOR

NATAL

FORTALEZA

MANAUS

N.° DE
DIAS
08

03_
06
05
08
05
08
05
08
05

HOTÉIS UTILIZADOS

PLAZA SAN RAFAEL 11 * / LAJE DE PEDRA Si./ ALFRED PALACE í í ™ ASÂ0

COLONIAL»»,
COLONIAL * *»
BAHIA OTHON»»».»
BAHIAOTHON.*»»,
HOTEL NATAL MAR»»»
HOTEL NATAL MAR»»»
IMPERIAL OTHON»,»tJ_
IMPERIAL OTHON»**,»
AMAZONAS»,

PREÇO
POR PESSOA

4.049 «il

2.015
2.485 "IL
2.477 nu
2.983 »'i"3.198 

.u
3.566 wt
3.562 mu
3.944 «ii
4.576

FAÇA JA SOAS RESERVAS DÉ NATAL E REVEILLON

Todos os
progwmas

incluem:
Transporte

aéreo de ida e
volta, hotéis

mencionados,
traslados, city-
tour e café da

manhã.
4

PAGADOS
SEM JUROS
E SEM AVAL!

- xx'mm,.

DESDE USS

DIAS DE
VIAGEM!!!

ISNEYEPCOT
TUDO INCLUÍDO - AÉREO E TERRESTRE

Solicite ontras opções com Hotéis,
Traslados e Passeios.

I HI. fAMENTO ^ASP ¦ PH. (.O FM APTO. QUADHl_>Pl o C LAUDO p l PESSOAS.

Várias datas
de saídas:

NAIAL
REVEILLON

FÉRIAS
CARNAVAL

POR DIA
POR PESSOA

Parle Arte*. USS 550.
P-ift» Terrt «Ir <_: USS 118.»».

Ul ^^ 131*21/08/84.

NACIONAL R-°-Av' Rl° Branc°131' 17°andar'Tronco Chave: 224-4379
ri iTilvT kJiTickl

- Tronco Chave (OI 1) 257-5522

.FM3RATUR00BI9074Í.6/0051S004/I7Ò0619014I-Z ;

Jovens
entre 17 e
30 anos
podem
fonr.-iv i-iwíOl._W£j\sX. Ci.XZi.G5.

viagem
diferente,
pela
Europa e
África. De
ônibus.

pag

Pouca
gente sabe
que o
Jardim
Botânico
tem um
bonito
museu
especiali-
zado em
plantas.
Visite-o

Pág.

A partir
desta
semana, a
Bahia
entrou em
festas. Vai
até o
Carnaval.
Conheça-as.

II I III HllllliilH—lllllnl IIII llll

A primeira
impressão
de uma
viagem à
índia de
todos os
mistérios
fica para
sempre.
Leia.

pag

Em
Congonhas
do
Campo
estão
algumas
esculturas
que agora
pertencem
ao
Patrimônio
da
Humanida-
de.
Admire-as

pag

Um
passeio em
volta da
Terra, uma
viagem de
zepelim:
o turismo
no século
XXI.
Sonhe.

pag



8 o CADERNO B o quarta-feira, 11/12/85 TURISMOso para jovens
Viagem de
pela ^urop
Um ônibus de dois andares,
como aqueles que circulam
por Londres, é o meio de
transporte para quem tiver
entre 17 e 30 anos de idade e
quiser viajar pela Europa, ou
a África, a Rússia e a

ônibus,
a e África

Escandinávia. Desde 1975 a
Student Travei Bureau,
empresa pioneira no Brasil
em turismo para jovens, fazessas excursões para o
máximo de 22 pessoas e com
preços de 560 a 1800 dólares

^*c. y--, _;__

JOfUfAL DOJBRAglL
Arquivo

Jack: a viagem é
perfeita para gastar

pouco e divertir muito
p?*<tep
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PeZo £#zío om aíé Venesa, Qwase não há limites para os itinerários percorridos pelo top-deck em viagens que podem durar aUtrês semanas
A_

Rita Lucato

ônibus — chamado
top deck — foi adap-
tado com beliches e
armários no andar su-

perior e cozinha completa no
andar de baixo. As excursões
duram de três a dez semanas e
contam com um cozinheiro e
um motorista, mas tarefas co-
mo limpeza do ônibus, compras
de alimentos e arrumação da
louça são divididas entre todos.

A excursão mais longa é pe-
Ia Europa: são 10 semanas pela
França, Espanha, Mônaco, Itá-
lia, Grécia, Turquia, Bulgária,
Iugoslávia, Áustria, Alemanha,
Suíça, Holanda e Bélgica. Há
ainda excursões pela Inglaterra
(três semanas), Europa Central
(sete semanas), Espanha, Por-
tugal e Marrocos (cinco sema-
nas), Rússia ou Escandinávia
(quatro ou seis semanas). Ago-
ra, o Bureau está preparando a
excursão Espanha-Portugal-
Marrocos, com saída dia 12 de
janeiro, de São Paulo ou Rio de
Janeiro. A passagem até Lon-
dres náo está incluída no total
da viagem, que é de 1.130 dóla-
res. Como as outras, esta via-
gem foi criada para quem busca
um itinerário diferente: no Mar-
roços, o top deck percorrerá lu-
gares como Todra Gorge, com
suas altíssimas escarpas onde
foram filmadas cenas de Guer-
ra nas Estrelas, Marrakesh,
com direito a passeios de carne-
lo e as praias de Tanges. Nas
grandes cidades, a viagem in-
clui passeios a museus, mas
sem horários rígidos e com to-
das as atividades opcionais.

Aqueles que preferem dor-
mir em hotel podem optar pela
excursão Israel—Egito, que in-
clui um cruzeiro e mergulho no
Mar Vermelho, com saída de
Londres. No rio Nilo, os viajan-
tes utilizarão o feluca (barco
típico deste rio) e de Luxor ao
Cairo a viagem será feita de
trem. Na capital do Egito há
um dia livre para visitas a mu-
seus e às pirâmides. O preço
inclui todas as refeições duran-
te o cruzeiro pelo Nilo, acomo-
dações em hotéis e a condução
— em ônibus, trem, iate, barco
por todo o itinerário.

Há outras opções para quem
quer viajar com pouco dinhei-
ro: a carteira internacional de
estudantes, que pode ser adqui-
rida por Cr$ 70 mil, dá direito a
descontos em hotéis de toda a
Europa. Outra carteira, de Cr$
140 mil, permite a hospedagem
em albergues estudantis espa-
lhados pelo mundo. Para os que
preferirem os albergues, com
pernoite a 4 dólares, a STB tem
dois livros com mapas: o Áfri-
ca, América, Ásia e Austrália e
o Europa e Mediterrâneo. E,
para quem for à Inglaterra, há
um cartão especial que dá des-
contos em pubs, pizzarias, res-
taurantes e museus.

Jack Pilnik, 19 anos, foi o
único brasileiro a participar em
julho de uma excursão de qua-
tro semanas pela Rússia e a
Escandinávia:

— Viajar num top deck é
divertido e as pessoas, de várias
nacionalidades, se entrosam ra-
pidamente — conta ele.

¦'¦'-¦¦"V" TBHHjjHH|EBPBt $____ -^:':í:;í " yí -*f*^^^Í^^^Í(íáíí*f4^*^^íM;

^_\^S_____wB^________\_________t '!$H^ k>jszfô*->v>' ^^^;*^V«m^í^ra)8$í£áíP5r

A maior parte dos roteiros parte de Londres

Por não gostar de excursões"normais" e achar que viajar
não é só conhecer lugares, Jack
escolheu esta viagem de ônibus
e já marcou outra, desta vez
para o Sul da Europa. Segundo
ele, a viagem serviu também
para aperfeiçoar seu inglês, que
nào dominava quando iniciou a
viagem:

— O esquema é bem solto e
tudo é discutido: se gostava-
mos de um lugar, ficávamos
mais tempo, encurtando as pa-
radas em outros lugares que
achávamos menos interessan-
tes. E o companheiro é funda-
mental para o sucesso da via-
gem. Logo no primeiro dia nos
dividíamos em grupos de três
que se revezavam na limpeza
do ônibus, nas compras, na co-
zinha."

Estudante de Direito e tra-
balhando no setor financeiro de
uma construtora paulista, Jack
passou por um apuro: "Perdi
minha carteira com todo o di-
nheiro que tinha logo no tercei-
ro dia. O pessoal fez uma vaqui-
nha para que eu pudesse conti-
nuar a viagem, mas quase nâo
precisei de dinheiro". A comi-
da, incluída no preço da excur-
sào, era comprada em super-
mercados pelo caminho e o ôni-
bus parava sempre em cam-

pings onde os excursionistas
tomavam banho e preparavam
suas refeições. O itinerário de
sua excursão inclui cidades co-
mo Amsterdã, Hamburgo, Co-
penhague, Oslo e Estocolmo.
Daí Jack segue de navio para
Helsínqui e depois Leningrado,
Moscou, Varsóvia e Berlim.

Mas o ponto alto da viagem
anterior, segundo ele, foi a No-
ruega, onde os desfiladeiros de
Kinsarvik são impressionantes.
No local havia chalés para
quem quisesse dormir fora do
ônibus. "A viagem", conta ele,"teve momentos fantásticos e
muitas festas, inclusive à fan-
tasia."

— É perfeito para quem
quer gastar pouco e não tem
luxo. Todos são jovens e presta-
tivos e o problema da língua é
facilmente superado.

? INDICAÇÃO
O Student Travei Bureau tem
sede em São Paulo, na R. Esta-
dos Unidos, 153, telefone 881-
4242; no Rio funciona uma filial
na Rua Visconde de Caravelas,
1, em Botafogo, tel. 266-0687
onde também podem ser obti-
das as carteiras internacionais
e os cartões para descontos na
Inglaterra.

VISTO
DE SAÍDA

ROBERTO DE SOUZA

Carnaval diferente
em Marrocos e Paris

A Brazilian Promotion Center oferecendo
um programa bem diferente que aprovei-
fa o periodo de Carnaval. É uma oportu-
nidade para conhecer e viver os misté-
rios, a magia e o exofismo de Marrocos,
em contraste com a sofisticada e exube-
rante Paris. As condições segundo a
Brazilian Promotion Center é "prá lá de
Marrakech", possibilitando os interessa-
dos em desfrutar de um carnaval diferen-
te e inesquecível. A viagem é feita nos
jatos da Royal Air Marrocos e folhetos
contendo todos os detalhes da progra-
mação podem ser obtidos nos escritórios
da Brazilian Promotion, no centro ou na
loja da agência em Ipanema.

Fim de ano em
Aruba e Curaçao

é programa da SAT
A SAT — South Atlantic Turismo eslá olere-
cendo opções para quem desejar passar o
Réveillon nas ilhas do Caribe, com Margarita,
Curaçao e Aruba, ou somente Curaçao e
Aruba, ou ainda exclusivamente em Aruba.
Nos pacotes estão incluídos jantar-baile de
Réveillon, hospedagem em hotéis de categoria
internacional, além das atrações que o Caribe
olerece. As saídas estáo marcadas para os
dias 27 e 28 deste mês. e o regresso para o dia
5 de janeiro. A SAT atende pelo telefone 262-
4812. no Rio.

Escolha do PIT
será em Salvador
Será no Hotel da Bahia, no próximo fim-
de-semana, a escolha dos contemplados
com o PIT — Prêmio Imprensa de Turis-
mo, iniciativa do jornalista Dirceu Eze-
quigl, do "Jornal do Commércio" e, como
é feito todos os anos, os eleitos serão
indicados por jornalistas de turismo de
vários estados brasileiros, que estarão
em Salvador, neste sábado, elegendo os
que mais se destacaram no turismo, em
diversos setores da atividade, em 1985.

Curso sobre
a "França"

Dando seqüência ao sucesso de cursos
anteriores, o IATUR — Instituto de Apoio
ao Turismo, sob a direçáo de Lilian
Moassab (grupo MDE-Turismo) realizará
um "Curso sobre a França", organizado
pela professora Maria Aparecida Chagas
Diniz, com inicio dia 7 de janeiro, nos
horários de 14 às 16 horas ou 19 às 21
horas, às terças-feiras. O curso visa o
aprimoramento e conhecimento para
pessoas interessadas em turismo. Infor-
mações mais detalhadas pelo telefone
255-1539.

A Pluna (Linhas Aéreas Uruguaias) e a British Airways recepcionaram no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o piloto Alex Caffi, campeão
europeu de Fórmula 3, que, neste domingo, participou da prova de abertura
da temporada de verão em Punia dei Este. Na foto, Walquir Mattesco
tGerente de Vendas da Pluna), Rodolfo Braselli (Diretor da Pluna para oBrasil), o piloto italiano e Ian Gillespie, (Gerente de Marketing Brasil da
British).

Além da escola as crianças
brasileiras vão a Disney/Epcot

As crianças brasileiras (idade de 8 a
15 anos) que participarão da excursão-
cultural de Tia Vera aos Estados Unidos,
além de freqüentarem as aulas de se-
gunda a sexta (Greenacres Country Day
School) durante um mês, leráo uma
programação especial nos fins-de-
semana de visita a Disneyworld, Epcot

Bel Air Viagens
em ritmo moderno
Entrando definitivamente na Informática, a

Bel Air Viagens apresenta hoje, às 11 horas, no
seu luxuoso auditório, o Sistema de Automa-
ção de Dados para Agências de Viagens e
Turismo. O Sistema è composto de diversos
módulos, os quais seráo implementados, total-
mente, ató agosto do ano que vem e, segundo
o presidente da empresa, o profissional de
turismo Mayer Âmbar, elo será apresentado
por inteiro no XVI Congresso Nacional da
ABAV — Associação Brasileira de Agentes de
Viagens, em Belém do Pará na mesma ocasião.
O Sistema agilizará os serviços das agências de
viagens de lodo o Brasil.

Excursão de trem a
Sta. Catarina/Paraná

A Texas Passagens e Turismo lançando um
programa bem diferente: a bordo de moderna
lilorma. com ar condicionado e baslante conlorto.
passa-se por vales e monlanhas e por cidades
onde é leito os pernoites. O roteiro passa porCuritiba, Lapa, Rio Negnnho, Sâo Bento do Sul.
Jaraguá do Sul, Pomerode. Blumenau, Joinville.
Sáo Francisco do Sul, Caiobá, Paranaguá, com
duração de 9 dias, no regime de meia-pensào. As
saídas, segundo a Texas Turismo, serão a 22 e 29
de dezembro, 6 e 13 de laneiro. Maiores Informa-
çôes pelo telefone 262-3719. no Rio.

O paraíso está no
Hotel Águas Lindas

Em nova (ase, completamente reestruturado,
está em atividades o Hotel Águas Lindas,
situado na Ilha de Itacuruçá, Estado do Rio,
um dos recantos mais belos da Costa Verde
fluminense. O Holel programa passeios de
escuna pelas centenas de ilhas da região,
alóm de animadas pescarias. Tudo a pouco
lempo do litoral. A especialidade do Hotel sSo
as refeições com frutos do mar e. para o verào
que jâ está se aproximando, poderá ser um
programa bem atraente.

Center, Circus World e Seaworld. Se-
gundo Tia Vera, o grupo está quase
completo (serão 20 ao todo) e muita
animação entre os participantes que te-
rão oportunidade de acesso ao idioma
inglês e conhecimento das normas e
métodos daquela escola, em Orlando, na
Flórida. O programa é para grupo bem
selecionado e a saída está marcada para
o dia 06 de janeiro, no jafo de Aerolmeas
Argentinas, com a parte técnica a cargo
da Orinoco Travei Tours. São poucas as
vagas e os interessados ainda podem
reservar lugar pelos telefones 247-4123
ou 274-2080.

Notícias da Flórida
• Quem informa ó CÉSAR PINTO, da fo|a
Sonria (International Drive 7633, em Orlando)."Os 

jornais americanos dizem que o artigo
mais vendido para o Natal será o compact
disc" ou disco lazer que substitue com muitas
vantagens o tradicional loca-disco e tem me-
lhor som que o "walk-man". Vai custar entre
200'250 dólares." Ainda de CÉSAR PINTO:"A Panasonic lançou uma nova filmadora para
vídeo e que vem com o cassete VHS acopla-
do. Vantagem: depois de filmar, basta conec-
tar na antena da TV para exibição, dispensan-
do o vídeo ou seja, da câmara direto para a
televisão","/ MÁRIO MAGALHÃES, já conhe-
cido como "Mr. Carnaval", em Miami, anun-
ciando a presença de MARTINHO DA VILA no
seu "lll Gala Carnaval Bali", dia 15 de leverei-
ro no Hyatt Regency Hotel, no cenlro da
cidade de Miami e no qual espera a presença
de muitos brasileiros residentes na Florida e
turistas que estiverem naquela cidade em
fevereiro./// VICTOR, o português mais brasi-
leiro de Miami, propnetâno de VICTORS IN-
TERNATIONAL desenvolvendo seus negócios
com a abertura de duas novas lojas em Miami
e as quais sâo bastante freqüentadas por
turistas brasileiros. Sua mais recente aquisi-
çâo foi OSWALDO PEPPER (Ex-Sorrenl muito
conhecido dos brasileiros que viaiam a Mia-
mi./// CARLOS LIMA direlor da LEADERS IN
TRAVEL, de Miami, eslá recebendo muitas
reservas de agências de viagens brasileiras
que utilizam os serviços de sua agência nos
Estados Unidos, principalmente para a próxi-
ma temporada de janeiro e fevereiro de 86./'/

Correspondência: R. Barão da Torre 287 sl 202 — Ipanema — Tel. 247-4123

mr\ Orinoco ESTUDE INGLÊS EM Para crianças V.
r) Travei / ESCOLA AMERICANA dc 8 a 15 anos .
' Tours / Saida 2/1/86 /

DISNEY/EPCOT CENTER
n" vagas' limitado saida: 4/2/86
Programa executivo

/ Tels. 274-2080'_,, ' 274-2163
EMBRATUR 0336? 00 47-?

s facilidades
começam aqui,

Central Nacional de
Reservas e Informações

TOLL FREE (011) 800-8922
São Paulo (011)258-3500

Rio de Janeiro (021) 541-4646
Centrais de Telex Brasil (021) 30058

(011)53696

A VITÓRIA DO MELHOR HOTEL*
ífc Eleito pelo Guia Quatro Rodas 8fa como o melhor hotel de Vitória
Reservas Ria (021) 232-3773 S. Paulo: (011) 211-1414

Vitória: (027) 234-2244 Guarapari: (027) 261-0011

pomo nnsoi

l^flljfl
Údc você
ífecote quovin vivo. t
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1ÍIIÍ Depois de
1 conhecer o

Museu
Kuhlmann,
que tem
uma
biblioteca
especia-
Iizada em
plantas, o
visitante
pode
apreciar o
lago de
vitórias-
regias

Um^*_-/ JL JL JL

Jardim
Museu no

Botânico
Depois de conhecer o Museu, o visitante
pode apreciar o lago de vitórias-régias

Jorge Luís Calife

MUITA 

gente vai ao Jar-dim Botânico, passeia
por suas alamedas, ad-mira suas 5 mil varieda-des de plantas e vai embora semsaber que ali se instala também uminteressante Museu. O Museu Kuhl-mann, instalado no subsolo do prédioda Administração, tem sempre novi-dades e atrações para os entusiastasdo verde. Até o final de dezembro, porexemplo, está montada uma exposi-

ção sobre as propriedades químicasdos vegetais, pesquisa feita, justa-mente, pelo botânico que dá nome aoMuseu, João Geraldo Kuhlmann. Aexposição lembra o 103° aniversáriode nascimento deste naturalista, fale-cido em 1958.
Originalmente localizado na Casados Pilões, um prédio do período colo-nial, o Museu foi transferido para osubsolo da Administração há quatroanos para permitir a restauração e

pesquisa arqueológica em sua antigasede. Hoje, ele ocupa duas salas, umadelas com a biblioteca particular deKuhlmann, com obras sobre Botâni-ca que datam do início do século. Asala principal é do acervo de amos-
trás e para as exposições que se orga-nizam mensalmente. Na mostra per-manente, o visitante pode ver umsegmento do tronco da palma mater,
a palmeira plantada por D. João VIem 1809 e que morreu fulminada porum raio aos 163 anos de idade. Um
dos estandes do Museu apresenta
uma mostra de madeiras nobres, de-vidamente etiquetadas e com sua uti-
lização no fabrico de móveis, assoa-
lhos e artesanatos especificadas. Há
também amostras preservadas de co-
gumelos, variedades de sementes me-
dicinais, plantas parasitas e exem-
pios de sementes que são transporta-
das por pássaros.

Mas nem só de plantas mortas esementes conservadas é feito este
Museu de Botânica. O lugar é decora-
do com plantas ornamentais bem vi-
vas e respira-se um ambiente de casa
de fazenda, que faz esquecer que esta-
mos no meio da cidade do Rio de
Janeiro. Pelas janelas abertas do Mu-

í; ¦¦'¦'*'¦¦¦'X?~&,v-í~'&i--£ffiÍyAw '¦¦¦'¦'¦ *:.

" \fmf'V -*
, .«- r& ^m *

gP**"' ... ,, M-:-'M-: :.::¦: :::;:;¦:»:,-:.,.:

Sempre um bom passeio,entre palmeiras

seu podem-se apreciar as alamedasarborir-.i.das do jardim, cujas árvoresabafam o trânsito lá fora, permitindoque se ouça apenas o canto dos pás-saros.
Depois de visitar o Museu pode-sesair para um passeio pelo Jardim,

espécie de núcleo preservado da Fio-
resta que desce os morros do Corco-
vado e do Sumaré, onde vivem as 5mil plantas de 187 famílias distintas.
Além do apelo do verde, há muito da
antiga história do Rio, discretamente
espalhado pelas alamedas do Jardim
Botânico. Ali funcionou uma fábrica
de pólvora construída em 1808 pordecreto de D. João, então Príncipe-
regente, aproveitando o prédio de um
engenho de açúcar. Deste prédio res-
ta apenas o portão, feito em alvena-
ria. Nos terrenos do Jardim Botânico
também pode ser visto um pórtico em
cantaria, com baixo-relevo, que per-tenceu à Imperial Academia de Be-
las-Artes e que foi parar ali quando o
prédio foi demolido, em 1826.

Na confluência das aléias Karl
Glasl e Campos Porto encontra-se
outra sobrevivente do século XIX. Éa estátua da Ninfa Eco, de autoria deMestre Valentim, o Valentim da Fon-
seca e Silva. Foi a primeira estátua aser fundida no Brasil, e, durante mui-to tempo, a ninfa ficou na R. Evaristo
da Veiga, lugar mais aquecido paraalguém tão pouco vestida. Hoje, elase encolhe de frio entre as paimeirasdo Jardim Botânico.

Tanto o Museu como o jardim de141 hectares em sua volta são um
programa para levar as crianças ou
para passeios bucólicos a dois. Afinal,
o Jardim Já recebeu visitantes táodispares quanto Albert Einstein, Bo
Derek e a Rainha Sílvia da Suécia.

D INDICAÇÃO
O Jardim Botânico (R. Jardim Bota-
nico, 920) abre diariamente das 8 às 18h e o Museu, das 8 às 17 h. A entrada
para o Jardim custa Cr$ 1.700, crian-
ças até 10 anos náo pagam mas paraquem vai apenas ao Museu a visita é
grátis.

COMPRAS EM SAO PAULO
Tour completo as confecções de SÁO PAULO compran-
do as melhores etiquetas e visitando as maiores griffes
do Brasil.
Compras de Natal por preço de atacado. A melhor
excursão para seu fim de ano. Saída: 5* feira —
Retorno: Domingo.

Av. N. Sra. de Copacabana, 978 sloja 201
Tels.: 255-1539

VIAGENS E TURISMO "EO Embf. lurCWO 00.41.0

SM

f REVEILLON SOFISTICADC^
Especial Reveillon no MAKSOUD PLAZA CONCERT HALL com
hospedagem no Holel nos dias 30 e 31 de dezembro e 01 de
janeiro, com um drink de boas vindas. Ceia Dourada com a
animação da Banda 150, da Orquestra Tabajara de Severino
Arauio e da Escola de Samba Rosas de Ouro Incluído iantar dia
30 no restaurante SUNIORY um dos mais elegantes de Sào
Paulo. Transporte aéreo-ida e volta.

Av. N. Sra. de Copacabana, 978 si loja 201
Tel.: 255-1539

VIAGENS E TURISMO n^ .mb-.mr 02470.0011.0

/f^V-^HOTEL
/ W à êküumiis

ANGRA DOS REIS
KM 101 • RIOSANTOS • ANGRASAMBA

noAQUARIUS
com o grupo de passistas e sambistas "Rio Carnaval Show'
13 DEZ. SEXTA- FESTIVAL DA COZINHA ITALIANA
14 DEZ. SÁBADO - NOITE HAWAIANA.

FRUTOS DO MAR.
15 DEZ. DOMINGO-CHURRASCO E

FEIJOADA SAÍDA ATÉ 19:00
• SUITES (2 OUARTOS) VISTA P/MAR
•AR/SELFRIGO-SAUNA-PISCINA
•PRAIA- PLAY-GROUND
PASSEIO DE SAVEIRO PELAS ILHAS
RESERVAS RIO: 294-8099/294-8647

ANGRA 0243/65-1642

(Estr. Teresópolis - Friburgo Km. 12)

HOTEL FAZENDA DAS PEDRAS
Tudo de uma verdadeira fazenda

Reservas: Natal e Reveillon
PASSABRA - Ag. de Viagens e Turismo

Av. Rio Branco, 181 - si. 206 - Rio
Tel.: 262-8877 - Telex 2121308 PAUT
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KMarinasN O MELHOR REVEILLON
DE CABO FRIO É NO

SViARINAS DO CANAL
INGRESSOS LIVRES PARA

HOSPEDES E CONVIDADOS.
Localizada numa Ilha privativa, rodeada por balia-
almaa praiaa a com o aol ao aeu diapor o ano Intel-
ro. Vanha vivar conosco os praxeros das farias.

tropical
Io canal

_ .TV colorido* "*"""•
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FÉRIAS NO PARAÍSO - ,*, —

1» o/.ção - domingo o quinta

CARNAVAL - u,*.>«««•
fíe 06/02 a 16/02/86

A partir de janeiro
shows J vivo Wdos os sábados

Informações <• Reaervtu

Fones:
RI (021) 294.4045
SP (011)221-11^ILiM

HOTÉISj

sauno .piscina .quadra detenis «salão de jogos «play-ground
manna particular _,opt"s. standarl ,apt°s. luxo .restaurante

salões do convenções .passeios de bateau mouche pe-
ipescanas «windsurf

Conforto e segurança para seus filhos.
Reservas: R. México. 11/12°. and. Tel.: 240-0075
CABO FRIO: Tel.: (0246)43-0404
Telex (021)35356 Ou no seu agente de viagens.f]^ Telex (021)35356 Ou no seu agente de viagens. ArTi
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Espanha - França - Inglaterra - Holanda - Alemanha -Áustria - n
Itália -Saídas: Janeiro -03 e 05; Fevereiro -28; Março - 07. |Preços: Parte terrestre USS 1295 -Parte Aérea!Rio-Madrid- m
Rio) USS 1023- Hotéis categoria primeira __]

EUROIMPACTO - 26 dias
Espanha- França- Inglaterra- Itália-Saídas: Janeiro - 03e 05; Fevereiro - 28; Março - 07 e 21
Parte terrestre USS 960 - Parte Aérea USS 1023
(Rio-Madrid-Rio) - Hotéis categoria primeira

EUROFERTA 26 Dtas
Espanha - França - Suíça- Itália-Portugal Saídas:

IJtv 1 1. Jan 08, Mar - 12 - Parte terrestre - USS 740 §Hotéis categoria primeira
Parte aérea - USS 1.637

GRANDES CAPITAIS-22 dias- IEspanha- Inglaterra- França- Itália - Portugal
Saídas:todos Parte terrestre USS495 p
os Domingos Par»e Aérea USS 2029 - 

„. j
Hotéis categoria turística __________m__\-__m. I

AEROUNEASARGe/MNAS
. ííOFHENTErbónsulte-.riossobrç;nòSosatrativos roteiros

I ^l STfLU) BARROS TURISMO

gRua Almirante Barroso, 22 -

B49 
andar - Rio Tel.: 220-5015

Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
H1556 - São Paulo Tel.: 280-0222
¦ EMBRATUR: 00642-00-41-7
3B6 '______ \t__3, jtSI ií3j BBHUH I

EMBRATUR:

00809 00-41-3

)____H OBBDIB

HOTtl 8€IS
APARTAMENTOS-TV-ELEVADOR

ESTACIONAMENTO DIÁRIA COMPLETA

Poços de Caldos
RUA ASSIS FIOU. iltf_)0*TÉ 1 .IOSB.72IOSÍÍ

ANUNCIE PELO TELEFONE

CLASSIDISCADOS JB
284-3737

NÂMELHOR
ESTÂNCIA,
0 MELHOR
HOTEL DAS
ESTÂNCIAS.

Você começa escolhendo
bem quando escolhe Sâo Lou-
renço para o seu fim-de-
semana ou suas férias.

Sâo Lourenço. é a mais bela
cidade do circuito das águas
mineiro, com um clima ameno,
montanhas da Serra da Mantl-
queira e uma belíssima paísa-
gem.

Agora, escolher o Hotel Pri-
mus em São Lourenço è real-
mente escolher o melhor.

Isso, porque o Primus lem
todas as comodidades e servi-
ços que um Hotel de categoria
tem que ter. E tem um pouqui-
nho mais: o calor humano no
atendimento a seus hóspedes.

E por isso que os hóspedes
do Holel Primus estão semrire
contentes com a escolha que
fazem.

Kl EM SAO LOURENÇO,
ESCOLHA 0 MELHOR

c Piano-Bar
Sala de diversões & cinema
Biblioteca
Piscina para adultos
e crianças.
Play-ground 8 Autorama
Deck-bar
Jardim de inverno
Cabeleireiro A Esleticista
Barbearia
Sauna & Ducha
Baby-sitter
Information center

129 suites S anartamentos
Ar condicionado & calefação
Boutique
Circuito interno de TV
Garagem coberta
Programação de alividade
de lazer
Quadra de lènis c/ iluminação
Centro de Convenções.

HorapRimu/l,
RESERVAS

(035)331-1244
TELEX (031) 3561

j Consulte seu agente ae viagens.
. Reg. Emb. — 00010-00-41.1

HOTEL ILHABELA ^
• * * •

Frente p. o mar.
Piscina, salões de
jogos e ginástica,

tênis, futebol e vôlei.
Pacote turístico

— 7 diárias completas.
Grátis: uma criança

até 10 anos.
Rio: 267-2472

Vjlhabela: (0124)72-1083

T 
""

Í10TEL FAZENDA SANTA BARBARA
Promoção de Férias

De Domingo p/jantar até 6." feira após o almoço
Desconto de 20%

Em Paulo de Frontin, RJ, cercado de lagos e No
restas ecologicamente preservadas. Alimenta-
ção caseira larla e saudável, leila em togâo à
lenha. Piscina, lago. pescaria, pedalinhos, cava-
los. duchas, cachoeiras, vôlei, futebol

IDA E VOLTA COM lí 2 TANQUE DE GASOLINA
RESERVAS: 252-2736 ou 242-6900

Fretamentos INTRAVEL

iiiii\ us$ 490
^i>?%>y.^>M De qualquer parte do Brasil
^^teSáíí-^^^^^A! Florianópolis e R Alegre + USS 100

MlSÊllá DISNEYWORLD
^~~^3r EPCOT CENTERJB?7 MlAM
^-JffvJly* Saídas: 17 (Natal) e

28(Reveillon) de Dezembro
7,18 e 29 de Janeiro
9 e 20 de Fevereiro

Parte terrestre - Várias opções visitando:
MIAMI • ORLANDO • EPCOT CENTER • WASHINGTON
NEW YORK • MÉXICO • ACAPULCO • SÃO FRANCISCO

LOS ANGELES • LAS VEGAS • CANADÁ
Fretamento AIRBUS VASP- Brasil - Orlando Brasil

PROCURE SEU AGENTE DE VIAGENS, OU

xj^^x

OPERADORA TUPI8TICA

INTRAVEL
Central de informações

Tei. 240.8894
EUBR1TUR 000930;!41 1 ABAV 278

exprinter

S.A. TURISMO E CÂMBIO
RIO DE JANEIRO

Av Rio Branco. 57 A Te! . 253-2552
Av N S aeCoDdcabana, 371 Loja E ¦ Tel 255-9684
EMBRATUR 003600041 ? ¦ E\'BRAT'JR 0036005-11 7

NEGÓCIOS E FINANÇAS Todos os dias no
Primeiro Caderno.
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Começam as
Festas
de Largo na
Bahia
A partir desta semana, com a festa de
Santa Bárbara, até o Carnaval, a Bahia
tem Festa de Largo quase todo dia. O
centro dessas festas é uma praça — o
Largo — de onde se espalham pelas ruas
próximas e, às vezes, pela cidade inteira
misturando procissão, samba de roda,
água benta e batida, num sincretismo
à moda baiana.

JTURISMO
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» miy Y*»A procissão da lavagem do Bomfim começa em frentea igreja da Conceição

Raimundo Lima

_f"^ OMEÇOU com a alvorada
de fogos para Santa Bar-
bara, seguido de folia to-
das as noites em frente à

igreja da Conceição no domingo
passado. Agora, a festa segue com a
comemoração de Santa Luzia e o
Réveillon: no primeiro dia do Ano
Novo, a cidade amanhece com a
procissão do Senhor dos Navegan-
tes. A partir daí, a animação é no
Largo da Lapinha, onde fica a igreja
do mesmo nome, até o dia de Reis
(6 de janeiro). Da Lapinha, o povovai para o largo da igreja do Bom-
fim, lavar a igreja e beijar os pés do
protetor dos baianos. Em meados
de janeiro já se sente o gosto do
Carnaval na Ribeira, com batuca-
das e trios elétricos até 2 de feverei-
ro quando tem mais festa em terra e
mar para saudar Iemanjá. A essa
altura, a festa já tomou conta da
cidade até o Carnaval, o mais ani-
mado do país, fechando o verão de
forma dilaceradora, como diria um
baiano.

Santa Bárbara e Conceição
Rainha dos raios e das tempes-

tades, Santa Bárbara — Iansã no
culto afro — abriu as comemora-
ções em toda a cidade no dia 4 com
um caruru para milhares de pes-soas, oferta dos barraqueiros da
Baixa do Sapateiro. A festa se reali-
za desde 1912 e tem uma decoração
em vermelho e branco, cores da
Santa. Nem bem terminou, já se
armavam as barracas de bebidas e
comidas na Praça Cairu, perto da
igreja da Conceição, onde foram
celebradas no domingo missas a
cada meia hora, encerradas com
uma procissão.

Ano Novo e Navegantes
Mas quem quiser sentir a beleza

de um imenso Réveillon popular,
prepara-se para ir à praia da Boa
Viagem. Ali, centenas de barracas
ocupam ruas, largos e uma longa
extensão da praia. A festa dura dois
dias, terminando com a visão pano-
ràmica da procissão marítima do
Senhor dos Navegantes. A procis-
são sai do cais Cairu, onde a ima-
gem do Senhor é embarcada numa
das galeotas e levada até praia da
Boa Viagem. Quem passa o Réveil-
lon no mar, a bordo de escunas,
espera o cortejo para se incorporar
a ele. Em terra, a imagem é entre-
gue aos fiéis, enquanto as embarca-
ções de todos os tipos e tamanhos
seguem para as muitas ilhas da
baía e seus ocupantes passam o
resto do dia na praia. Na praia em
frente ao Largo, milhares de pes-
soas festejam nas barracas e rece-
bem a galeota que leva de volta a
imagem do Senhor dos Navegantes.
À tarde, em meio a mais festa, uma
procissão terrestre conduz o santo
ao altar da igreja da Boa Viagem.

Este é considerado um dos mais
importantes eventos do calendário
de festas religiosas e populares da
Bahia.

Da Boa Viagem, as barracas e os
festeiros passam para a Lapinha,
no bairro da Liberdade, onde há
muito tempo se erguia um presépio
(lapinha). Ali, os "temos" (músicos)
ainda se exibem no Dia de Reis (6
de janeiro), mantendo uma tradi-
ção secular. Além dessa manifesta-
ção de música, dança e alegorias
reunindo o povo durante uma se-
mana, a festa segue por todo o
bairro.

Senhor do Bomfim e Iemanjá
É na lavagem do Bomfim que o

ciclo de festas populares tem seu
ponto alto, com uma participaçãosó superada pelo carnaval. Na se-
gunda quinta-feira de janeiro, uma
multidão sobe a colina do Bomfim
para homenagear o santo de maior
devoção na Bahia. Desde cedo,
muitas baianas vestidas em rendas
brancas de Oxalá (nome do santo
no candomblé) levam flores e pe-
quenos vasos de água na cabeça
para a porta da igreja da Concei-
ção. E de lá que sai o cortejo por 12
quilômetros, com aguadeiros, cava-
leiros, ciclistas, carroceiros segui-
do, por autoridades locais e uma
multidão de fiéis, quase todos de
branco, num espetáculo deslum-
brante. Atrás do cortejo vêm trios
elétricos, blocos, afoxés e centenas
de carros enfeitados levando cha-
rangas. No Bomfim, o banho de
água benta, o samba nas barracas eo frevo juntam o povo até o Sol
raiar.

A festa interrompe, mas não
acaba. A alegria fica no Bomfim atéa madrugada de segunda-feira,
quando as barracas sáo mudadas
para o Largo da Ribeira. Sem qual-quer caráter religioso, o festejo ali éuma prévia do carnaval. Da Ribei-ra, a festa vai para o outro lado deSalvador, na Cidade Alta. A primei-ra e mais concorrida é a Festa deIemanjá, cantada por muitos artis-tas, como Dorival Caymmi. O pon-to alto é no dia 2 de fevereiro,
quando pescadores, mães e filhas
de santo dançam para Iemanjá naCasa do Peso, no Rio Vermelho,
espécie de templo da divindade. De'manhã, entregam-se oferendas embalaio com perfumes, flores, espe-
Ihos e sabonetes levados ao marnos barcos ao som de tambores efogos de artifício. Estendendo-se
até a madrugada seguinte, a festa
de largo segue paralela, com a par-ticipação de entidades famosas, co-mo o afoxé de Filhos de Gandhi e obloco afro Iléaiê. E ainda tem as
festas de Itapoã e de Pituba queemendam com o carnaval Na
Bahia, o carnaval tem cinco dias.
começando na sexta-feira com osom do trio elétrico e dos afoxés
marcando o início de uma festa
fantástica a cada ano.
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No dia de Ano Novo, centenas de embarcações
levam a imagem do Senhor dos Navegantes
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D INDICAÇÃO
Quem quiser aprovei-
tar o festivo verão baia-
no deve providenciar
desde Jã a reserva de
hotel: há 13 mil lugares
nos hotéis, sendo ai-
guns de cinco estrelas,
como a Pousada do
Carmo, no Centro His-
torico, com outras od-
ções. como o Hotel Pe-
lourinho. cm prédio
tombado pelo Patrimó-
nio. No centro da cida-
de está o tradicional
Palace Hotel e no Cor-
redor da Vitória estão o
Vila Velha e o Bahia do
Sol. Totalmente restau-
rado, o Hotel da Bahia
fica no Campo Grande
e é considerado um dos
melhores da cidade. Pa-
ra os que preferem a
beira-mar, há o Praia-
mar, Marazul, Grande
Hotel da Barra e Hotel
do Farol. Em Ondina
estão o Bahia Othon
Palace, e o Salvador
Praia Hotel. O bairro
vizinho, na orla da
praia, é o Rio Vermelho
onde fica o Meridien-
Bahia e a partir daí es-
tão o Hotel Amaralina.
o Pituba Plaza, o Vela
Branca, o Praia do Sol,
entre outros.

rodoviárias
VIAJE

REGIME DE MEIA PENSÃO

, RODOVIÁRIA DE PRIMEIRA CLASSESEM CUSTO ADICIONAL
nos modernos ônibus da INTRAVEL equipados com:
* road control * janelas panorâmicas com vidro fume * maior espaço en-tre as poltronas reclináveis * tolllete * serviço de bordo * ar condicionado *mesa de jogos * bar • TV * Vldeo-Cassete * música ambiente

VIVA CIRCUITO DO PRATA
17 dias
Visitando Sul do Brasil, Uruguai. Argentina e Paraguai

VIVA SERRAS GAÚCHAS
8 dias
Visitando Blumenau, Canela. Caxias do Sul, Bento Gonçalves, GaribaldiGramado, Curitiba.

VIVA PARANÁ E FOZ DO IGUAÇU
dias T

Visitando Curitiba, Paranaguá. Guarapuava. Foz do Iguaçu CataratasBrasileiras e Argentinas, Puerto Stroessner, Vila Velha, Ponta Grossa.

VIVA LITORAL CATARINENSE
dias

Visitando: Itajai, Camboriu. Cabeçudas, Florianópolis. Blumenau JoinvilleCuritiba, Paranaguá.

VIVA FOZ DO IGUAÇU
6 dias T
Visitando: Cataratas Brasileiras e Argentinas. Puerto Stroessner. Vila VelhaL-urmoa, Haranagua.

VIVA CAMBORIU
6 dias
Visitando Itajai. Blumenau. Florianópolis. Cabeçudas, Camboriu.

VIVA VALE DO ITAJAÍ
5 dias
Visitando, llaiai, Blumenau. Flonanopolis. Cabeçudas. Camboriu

VIVA SUL DO BRASIL
11 e 12 dias
Visitando. Blumenau. Cabeçudas. Camboriu. Florianópolis Torres PortoAlegre Novo Hamburgo. Gramado, Canela, Cax.as do Sul, Bento GonçalvesGaribaldi, Cuntib?.

...todos os prazeres
e belezas do Brasil ao

seu alcance. De Norte a
Sul, vivendo novas emoções,
descobrindo maravilhas. É o

que nós merecemos, é o que a
INTRAVEL proporciona. O melhor
serviço, os melhores Hotéis e os

menores preços.

EXCURSÕES
saídas semanais

aéreas
TRASLADOS, PASSEIOS,
HOTEL DE CATEGORIA
COM CAFÉ DA MANHÃ.

VIVA SERRAS GAÚCHAS E IGUAÇU
dias T

VIVA BELÉM. MANAUS com
CRUZEIRO NO RIO AMAZONAS
10 dias

VIVA ARACAJU, MACEIÓ, JOÀO
PESSOA. RECIFE, NATAL FORTALEZA
16 dias

VIVA FORTALEZA, S. LUÍS, BELÉM
ILHA OE MARAJÓ, MANAUS
13 dias
VIVA FORTALEZA, MACEIÓ

dias

VIVA ROTEIRO DAS HORTÊNCIAS
e 5 dias

VIVA SA.LVAD0R, RECIFE, FORTALEZA,
SAO LUIS, BELÉM. MANAUS
17 dias

VIVA FORTALEZA, RECIFE, SALVADOR
13 dias

VIVA FORTALEZA, RECIFE, MACEIÓ
10 dias

VIVA PANTANAL MATOGROSSENSE
dias

VIVA MACEIÓ, RECIFE, FORTALEZA,
BELÉM, MANAUS
14 dias

VIVA SALVADOR, ARACAJU, MACEIÓ,
JOÃO PESSOA, RECIFE, NATAL
FORTALEZA. S. LUÍS, BELÉM,
SANTARÉM, MANAUS
28 dias

VIVA FORTALEZA. NATAL, MACEIÓ
12 dias

VIVA IGUAÇU
3 e 6 dias

VIVA SERRAS GAÚCHAS
8 dias

VIVA BAHIA

VIVA FORTALEZA
e 8 dias

VIVA GUARAPARI
dias

VIVA GRAMADO
e 5 dias

VIVA NATAL
8 dias

VIVA MANAUS
dias

VIVA MACEIÓ
5 e 8 dias

VIVA SÀO LUÍS
dias

VIVA RECIFE, SALVADOR
dias

VIVA RECIFE
5 e 8 dias

VIVA JOÀO PESSOA
dias

VIVA FORTALEZA, RECIFE
dias

VIVA NORDESTE
18 dias
Visitando: Rio, Niterói, Guarapari, Vitória
Porto Seguro, Itabuna, Ilha de Itaparica
Salvador, Maceió, Recife, Olinda, João
Pessoa, Natal, Mossoro, Fortaleza.
(Rio/Fortaleza-Ônibus, Fortaleza/Rio-
Aviáo, ou vice-versa).
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VIAGEM EM MODERNOS ÔNIBUS DE TURISMO. REGIME DE MEIA PENSÃO

VIVA BAHIA
9 dias
Visitando: Rio, Niterói, Guarapari, Vitória,
Porto Seguro, Itabuna, Salvador.
(Rio/Salvador-Ònibus, Salvador/Rio-
Aviào ou vice-versa)

VIVA LITORAL DO NORDESTE
13 dias
Visitando: Salvador, Maceió, Recife, OlindaJoão Pessoa, Natal, Mossoro, Fortaleza.
Rio/Salvador-Aviáo, Salvador/Fortaleza-

Ônibus, Fortaleza/Rio-Avião ou vice-
versa).

EM 4 VEZES SEM JUROS
OPERADORA TURÍSTICA

INTRAVEL
Central de informações

Tel. 240.8894
EMBRATUR 000930241 ABAV 278

®10_SP
exprinter

J^Qcyre seu agente de viagens, ou

v-
SA TURISMO E CÂMBIO

RIO DE JANEIRO:
Av. Rio Branco. 57 A Tel.: 253 2552 • EMBRATUR 003600041 9
Av. N.S. de Copacabana, 371 ¦ Loja E ¦ Tel : 255-9684 EMBRATUR 003600541.7
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de 3 da manha, mas eu
estava de nariz colado
na janela do avião, ten-

tando ver alguma coisa no escure
lá de baixo. Só conseguir identifl-
car as luzes de fogueiras aqui e
ali, o que aumentava o mistério
do extraordinário acontecimento
que me aguardava: a aterrissa-
gem na índia.

O convívio com os indianos
começou logo no ônibus que nos
levava do avião ã estação de pas-
sageiros. Como náo havia reser-
vado lugar em hotel, pedi infor-
inações a um casal sobre onde
ficar em Nova Delhi. A informa-
çáo, seca e superior, deve ter sido
reflexo de meu rosto apreensivo.
Com um gesto de cabeça negati-
vo, o elegante executivo indiano,
de terno de casimira cinzenta,
disse apenas: "Em Delhi há mui-
tos hotéis de categoria."

Acontece que era 26 de janei-
ro, Dia da República, a data na-
cional indiana, quando a capital
do país fica tomada por turistas e
delegações estrangeiras para as-
sistir aos festejos. Evidentemen-
te, não seria fácil arranjar acomo-
daçào, qualquer que fosse a cate-
goria do hotel. Por pouco não
ficamos — minha mulher e eu —
na rua, não fosse o desempenho
da moça da Air France, uma be-
líssima garota indiana envolta
num elegantíssimo sari azul-
marinho, uniforme da companhia
aérea francesa na índia. Descul-
pando-se muito, ela conseguiu
um hotel sem estrela nenhuma,
nào sei onde. E foi lá que fomos
descansar das doze horas de vôo
desde Paris. Foi uma noite-
pesadelo: o hotel ainda estava
cheio, os empregados sempre fa-
zendo gestos negativos com a ca-
beca; diziam que logo os quartosseriam desocupados. Entre perdi-do e sonolento, cheguei finalmen-
te ao quarto para dormir. Mas
náo preguei o olho: a índia pare-cia assustadora. Lá fora o dia
começava, anunciado por uma
leve claridade e gritos de ani-
mais: que feras seriam aquelas?
Na porta do quarto alguém jábatia desesperado. Ao abrir, vi o
sorriso de um camareiro me ofe-
recendo, em inglês, uma xícara
de chá: "Aceita o chá da ma-
nhã?" Meu bom humor voltou,
desisti de dormir.

Quando o dia se iluminou de
vez, vi que os gritos de animais
náo passavam de alegres corvos,
pássaros que, na minha cabeça
estavam mais para filme de ter-
ror. Na índia eles dominam os
gramados e árvores com uma ai-
gazarra que acaba deixando sau-
dade. Mais tarde aprendi que o
chá da manhã é uma tradição
inglesa, rara nos dias de hoje,
apenas mantida nos lugares onde
o homem já aprendeu a dominar
o tempo. Ao acordar, toma-se chá
e, depois, já de banho tomado, o
desjejum completo, com frutas,
rningau de aveia e mais chá, poisesta é a terra do melhor chá do
mundo.

Aos poucos, o mistério da ín-
dia foi-se desvendando em belos
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dias azuis, largas avenidas som-
breadas por árvores seculares,
verdes gramados, tudo isso ilumi-
nado por uma luz dourada, típica
dos dias de inverno. Mudei para o
Hotel Claridge's, ao lado das resi-
dências dos embaixadores. E en-
tendi os gestos negativos que os
indianos fazem com a cabeça,
náo queriam dizer nâo: eles di-
zem que sim, fazendo o gesto de
não. Coisas de oriental.

Delhi é uma cidade cheia de
cidades. Há a nova, a velha é logo
ali, e as outras estão em toda a
parte, desaparecidas no meio do
crescimento das duas Delhi, e de-
las só restam monumentos. Mi-
lhares deles: fortes, mesquitas,
túmulos, minaretes, muralhas,
ruínas, pedras. Nova Delhi é uma
cidade planejada pelos ingleses e,
quase toda ela, data dos anos 20.
Sua alma é o Connaught Place.
um círculo gramado perfeito, cer-
cado por uma galeria de arcos. No
gramado se passeia, e na hora do
almoço os indianos namoram ou
descansam. Na rua, carros, ôni-
bus, táxis, riquixás, bicicletas e
vacas disputam seu espaço. Da
Connaught saem várias avenidas
formando uma grande estrela, e a
mais movimentada delas é a Jan-
path, onde se concentram hotéis,

lojas e os inevitáveis adivinhos.
Náo há quem escape. A atividade
deles, na rua, é proibida por lei.
Os guardas, à distância, fingem
nào ver: afinal, é uma maneira de
se defender na vida. É impossível
resistir à sua abordagem — "Pre-
ciso lhe contar tudo sobre seus
dois amores". "Como? Por cinco
rúpias posso contar tudo". Co-
mo?" "Duas mulheres gostam
muito de você." Afinal, concorda-
se, paga-se, e as revelações sâo
espantosas: "As mulheres sáo
sua esposa e sua màe". Passado o
susto, eles continuam: "Você vol-
tara à índia daqui a dois anos,
com sua mulher e um filho..." E
por aí vão. Mas, o que nào conse-
gui entender até agora, foi como é
que um adivinho conseguiu es-
crever. sem nunca ter me visto,
nem saber nada de mim, meu
nome todinho num pedaço de
papel.

Pegar um táxi na índia é uma
nova aventura. Quem já tomou
táxi em Paris sabe que, o chauf-
feur costuma estar acompanha-
do por seu cão de estimação, nem
sempre simpático. Na índia, a
companhia é humana mesmo:
rindo, eles nos convencem a levar
um amigo ou dois, todos no ban-
co da frente, a qualquer hora do

dia ou da noite. Simpáticos, ou
nào. Os táxis podem variar de
velhos Ambassador, marca india-
na, a deliciosos táxis montados
em lambretas: mais baratos e
mais divertidos, com a vantagem
de não levarem companhia-extra.

A Porta da índia praticamente
separa a nova da velha Delhi. E
dali logo se enxerga a silhueta
fantástica da .lama Masjid, uma
das maiores mesquitas do mundo
muçulmano, construída porShahjahan, o imperador apaixo-
nado que fez o Ta.j Mahal. a cerca
rie 200 quilômetros de Delhi. paraenterrar sua amada. O mármore
branco e a pedra vermelha com-
põem um do.s mais belos exem-
pios da arquitetura indiana do
século 17: o.s pombos e o sol se
incumbem dc espalhar mais ma-
gia pelo espaço. E tem mais, mui-
to mais: o Forte Vermelho, todo
construído em pedra vermelha, é
logo adiante. Abriga uma série de
construções, entre palácios e
templos, jardins e gramados, a
gente quase "vè" o imperador
chegar com sua corte numa gran-
de procissão de elefantes. Lá fora.
a velha Delhi é assustadora: car-
ros, vacas, jegues, carregadores,
multidões escorrem por suas vie-
las, como num filme.

Os hotéis de Nova Delhi, de-
pois do susto daquela chegada,
sáo surpreendentes. O Ashoka é
uma imensa construção em estilo
indiano com piscinas, quadras de
tênis, gramados, muitas lojas,
restaurantes, apartamentos
grandes e confortáveis, e um
curioso elefante que leva os hós-

Carlos Alberto
Fernandes,
jornalista e

viajante
contumaz, mora

em Porto
Seguro, na

Bahia

pedes a passeio pelo parque do
hotel. O Oberoi è cercado por um
lago, tem golfe, piscina, muito
luxo e conforto. O Taj supera
todos os outros em luxo, bom
gosto, requinte. Mas há muitos
outros, todos excelentes, como
disse o casal de sorriso superior
dentro do ônibus naquela madru-
gada de medo. Um medo que se
transformou num namoro que
parece que náo vai ter tim nesta
vida: já voltei (conforme previu o
adivinho de rua), nâo só uma vez,
mas duas vezes mais. Nova Delhi
nào dá para ser vista numa só
vez, talvez uma vida inteira ainda
não baste. E ainda ha que ver "o
resto da índia, com seu Taj Majal,
sua Udaipur, sua Caxemira, seu
rio sagrado, o Ganges, sua Velha
Goa, suas praias sem fim que se
estendem para o sul, suas caver-
nas de pedra carregadas de te-
souros artísticos que, as vezes,
remontam ao século 2 A.C.

Este ano deverei colar, de no-
vo. meu nariz na janela do avião
para tomar real todas as luzes,
cheiros e sons, antes estranhos, e
que hoje fazem parte do meu
mundo interior. Um mundo que
ficou muito mais rico depois da-
quela madrugaria de 26 de janeiro
de 1970.

0 HOTEL
TRANSAMÉRICA
CONVIDA VOCÊ PARA
UM FM OE SEMANA

10 ÍTÂ ARTE.
Além dos 45 mil metros quadrados de área de

lazer para adultos e crianças e do mais completo
Clube de Esportes e Saúde com sauna, hidromassagem,
squash, tênis, piscinas e conjunto fisioterápico, viva seu
fim de semana com muita arte: a de bem hospedar-se
no HOTEL TRÂNSÂMÉRICA e a da XVIII BIENAL de
SÃO PAULO, o mais importante acontecimento cultural da
América Latina na atualidade.
Próximo do Aeroporto de Congonhas, Morumbi, Jockey Shopping
Centers e Playcenter. o HOTEL TRÂNSÂMÉRICA também está a
poucos minutos da Bienal, com transporte gratuito em micro-ônibus.

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

Para sua maior comodidade, o Hotel Transamérica oferece umautomóvel grátis* durante o tempo em que você ficar hospedado.
Use as vantagens do Passaporte São Paulo (descontos em teatrosshoppings, Playcenter, etc.)
'Combustível e seguro nAo inclusos

Hotel Transamérica
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Av. Naçõas Unidas, 18.591
(Marginal Pinheiros, junto à
Ponte João Dias)
fUSBATUR H 03*1*01314
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GUE NO VILLAgT
Situado na cidade que possui o 2" melhor clima do mundo, a apenas
60 km de Sâo Paulo, o Holel Village Eldorado Atíbaia tem tudo paraoferecer a você e ò sua familla. dias e noites inesquecíveis
Lã você vai encontrar um espaço enorme a sua espera e tempo parafazer o que quiser.
O Hotel possui uma equipe especializada em lazer, encarregada de
programar, para adultos e crianças, as mais diversas atividades, Ê a
equipe Nossolazer.
O Village tem piscinas, cavalos, bosques, quadras de vôlei, tônia.
basquete e futebol,
Faça seu jogo.

PROMOÇÃO ESPEC IAL DE FÉRIAS

8 DIAS (7 NOITES)
CASAL CrS 6.930.000* CRIANÇAS (alé 12 anos no mesmo apartamento) CrS 1.010.000'

Desconto de 10% para pagamento à vista até 30/11/85
NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

INCLUI: Todas as refeições (café, almoço, jantar), livre utilização de todas as quadrase dependências do hotel (inclusive sauna) e a superprogramaçâo do "Nossolazer"
para adultos e crianças

P'eçoi lujettoi n nttoraçAo sem prévto aviso

O Village Eldorado Atíbaia
O ESPAÇO Ê TODO SEU
Rodovia D. Pedro I, km 71 ¦ Atibaia-SP
Reservas SP (011) 256-8833 /DDD grátis (011)800-8122
Consulte seu agente de viagens
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,/o.sé Guilherme Araújo

Conheça 16 paises¦¦y0f;:iià_- Europa.
(ao Câmbio Oficial)

Aproveite esla incrível oportunidade. A Wagons-lits Tunsmo criou uma viayem paravocê conhecei a Europa pela lorma mais econômica e conlortável. Esta viagem com-
preentíe: passagem de ida e volta a Paris. 3 dias de hospedagem no Hotel
Arcad8/Cambronne'e um Eurailpass, de ^1 

"dias. 
uma grande idéia para lazer turis-

mo. 0 Eurailpass é um passe que lhe dá o direito de viajai quantas vezes você desejar
em confortáveis trens, na 1' classe, atravós de 16 paises da Europa. Consulte a
Wagons-lits Turismo, ou seu agente de viagens e compare os preços. Você verá queuma oportunidade como esta aparece poucas vezes.

• Ou similn

TI A parti, oe i; ns agoslo lairomaila nana twailp.s. Da 1b dias

,^â Wagons-!itsTwô@[f!Fii® & %*

Rio aa Jttnm'0
A* Rio Branco. 156 s 7i>
CIP .-.••*/ Tal., ."ii?.!.?:
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Salvador
fít:_ Irrite do Ba.. 2IS
Clr 41X00 Tais. .'líJ»
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B«to Horizonte
Rua Prrnamítucc 1000 L,
CBP 30000 Tel 224 .'•fSS
II.IURA TU/1 004260042.8
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Brasília
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Os 12 profetas do Antigo Testamento ficam no adro
e nas escadarias da igreja de Bom Jesus dos
Matosinhos. em Congonhas do Campo. Com mais
64 imagens da Paixão de Cristo, abrigadas em
frente à igreja, elas compõem um fantástico
conjunto de arte barroca

UP-1Ali AMIGO COM MOQUECA DE PITÜ.
hm Aracaju, v< icê vai se deliciar ci mi as maravilhas da ei rainha

sergipana: eamarãi i, siri, arraia, aratu, pirãi i, fritada e patinha de earaiií^ieji i,
peixaua, t-nsi ipaiii i de i istra, peixe assadi i na fi ilha tle bananeira e a iiicr. eimoqueca de nitu.

Alem de li idi i ei míi irlo na iníra-estmtura que a cidade i iferece:
hotéis, restaurantes, serviços completos para atender aos turistas, praiasfantásticas, igrejas, mi inumenti is historiei is e o Farra isi i artesanati i ni i Centn i
de .lirismo.

Visite Aracaju. ()nde o Nordeste e mais amigo.
Procuneo seu Ajiuntt; iii Viajjcns.

ARACAJU

_T__ _. 

Passe este
fim de semana

num dos melhores
restaurantes

do Brasil.
Você pode pit^.u seu tini de semana nuiii dos melhores restaurantes

do Brasil. I aproveitar suas duas piscinas, sen serviço de
baby-sitter, suas luxuosas acomodações, Mias antenas parabólicas

que pegam a I V do mundo iodo eic... etc...
E que esle restaurante está num dos melhores hotéis do Brasil:

o ( a d'Oro. I-. nele este tim de semana e iodo especial para você:• Chegada na sexta, eom drink de boas-vindas.• O almoço do sábado e nossa coilesia, eom os exclusivos
pratos do Ca' d'( lio.

• Compras em Shopping! Centers e passeios noturnos
providenciados por nós.

• Saída no dominyo a noile, sem |iagar diária extra.• ludo isso por apenas I.. 50.tXX)cruzeiros*: você, sua mulher
e aie _! filhos pequenos.Passe este fim de semana no Cirand Hotel Ca' d'Oro de Sào Paulo.Você vai entender porque um dos melhores restaurantes do Brasil

lie.t exatamente la.

.__ <3canb Ibotel Ca' b'©ro
!^ • • • • •

.„,!¦ ..yJlit^JrMliiiif-llotcl-. of thruWorld
lillll- liesl Hotels nl Hrusil

RcM-rv.i-. consulte seu agente Je vium-ns ou em
Sáo P.iul.' :cl iiilh _'-(, «011 ou Toll Frec (Ull) b'ÜO-8618 BHH RI (0:ii >:

kcf. I.mlmiiiii n:' iilii;V(m:i 4

fi \oilc ijfíu niniit: h>o o>k, cruzeiros

OZE profetas, esculpidos em pedra-sabão por um gênio do barroco, guardam a entrada do santuário do Senhor
Bom .Jesus de Matosinhos. em Con^o-

nhas. Todos empunham livros com inscrições em
latim que resumem passagens do Velho Testamen-
to: alguns prevêem catástrofes, outros anunciam
as vontades divinas. São obras-primas de Mestre
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, feitas ha
200 anos. após a conclusão de outras 64 imagens
em madeira que compõem os passos da Paixão de
Cristo. Juntas, formam um dos mais perfeitosconjuntos barrocos do mundo, reconhecido na
semana passada pela Unesco como Patrimônio
Cultural da Humanidade.

O santuário foi construído a partir de 1757
com o dinheiro de esmolas recolhidas pelo portu-
guês Feliciano Mendes, em pagamento de promes-sa por ter recuperado sua saúde, perdida em anos
de trabalho na exploração das jazidas rle ouro. A
homenagem do explorador português foi-se trans-
formando de capela em igreja e sua morte, em
1765. impediu que ele a concluísse. Mas. sobre o
altar, a imagem do Jesus crucificado é a prova da
promessa cumprida. Com o passar dos anos. as
obras do santuário se desenvolveram e receberam
toques de artistas como o pintor Manoel da Cosia
Athaide. Francisco Xavier Carneiro e Aleijadinho.

Antônio Francisco Lisboa iniciou seu trabalho
20 anos depois de concluídas as obras do santuá-
rio. Embora o adro e a escadaria em pedra jativessem sido concluídos, ele nâo come .ou seu
trabalho pelos profetas, mas pelas 64 imagens em
cedro rosa que compõem os passos da Paixão de
Cristo e hoje estão abrigadas em seis capelas
dispostas à frente do santuário, assim divididas.
Ceia. Horto. Prisão. Coroação de Espinhos. Cruz as
Costas e Crucificaçâo.

Terminado o trabalho dos Passos da Paixão.
Aleijadinho e os oficiais de seu ateliê iniciaram as
obras do adro cio santuário. Apesar de muito
debilitado pela doença que o consumia, o mestre
do barroco mineiro deixou sua marca na imponén-
cia e expressão das figuras dos 12 profetas sobre os
pedestais dos muros do adro da igreja. Lá. eles
permanecem atê hoje.

Sáo os quatro maiores profetas do Antigo
Testamento: Isaías. Jeremias. Ezequiel e Daniel —
que os congonhenses consideram símbolo da cida-
de. Os outros são Oseias. Joel. Amos. Abdias,
Jonas. Miqueias. Naum. Habacue. Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias. Mas o artista preferiu subs-
tituir Miqueias por Baruc. discípulo e secretario de
Jeremias, e náo esculpiu os últimos quatro. Aleija-
dinho situou os profetas no adro da igreja, confor-
me a ordem dada pela Bíblia. Por isso. Isaías e
Jeremias guardam a entrada da escadaria. Alguns
historiadores defendem a tese de que, mais do que
uma expressão de religiosidade, os 12 profetas de
Aleijadinho representam sua homenagem aos
mais importantes inconfidentes mineiros, lidera-
dos por Tiradentes.

A beleza da arte barroca esta guardada tam-
bém em outras igrejas que se construíram nos
séculos XVII a XIX. em Congonhas. A primeira
delas, a de Nossa Senhora do Rosário, foi construí-
da pelos escravos em fins do século XVII. Vieram
depois a igreja matriz de Nossa Senhora da Concei-
çáo, cujo frontispicio e de Aleijadinho, a de Nossa
Senhora da Soledade, no distrito de Lobo Leite e.
em 1817. a igreja de Sáo José.

Visitar Congonhas hoje significa também co-
nhecer o Parque da Cachoeira, uma área de preser-
vaçáo ecológica de 215 mil metros quadrados, dos
quais 57 mil metros construídos, com a estrutura
de um clube campestre. Ha 10 piscinas de água
corrente para adultos e crianças, sendo a maior
delas formada pela própria cachoeira de Santo
Antônio. E ainda: seis quadras poliesportivas,
playground. áreas para camping (barracas e trai-
lers), campo de futebol, quadra de tênis, teatro ao
ar livre, restaurante, e quiosques espalhados por
todo o parque.

As melhores lembranças que se podem levar de
Congonhas sáo réplicas dos profetas, em pedra-
sabão ou em po de pedra, feitas com o uso de
formas, geralmente mais baratas: o principal cen-
tro de artesanato de pedra-sabão de Congonhas é o
Beco dos Canudos.

D INDICAÇÃO
Congonhas fica entre Belo Horizonte e o Rio. a 89

quilômetros da capital mineira, cerca de uma hora
de viagem de carro, por estrada em ótimo estado
de conservação, ou 370 quilômetros para quem sai
do Rio.

Os hotéis da cidade sào modestos: o melhor
deles é o Hotel Freitas, na Rua Marechal Floriano.
69. telefone (031) 731-1543. Ha ainda a Pousada
Santuário na Praça da Basílica. 76. a poucos
metros do santuário do Senhor Bom Jesus, telefo-
ne: (031) 731-1834, e o Hotel Vartulli, o mais simples
dos trés. na Avenida Governador Valadares, 75.
telefone: (0311 731-1539.

Na Cova do Daniel, restaurante instalado no
Hotel Santuário, encontram-se os bons pratos mi-
neiros. Ha ainda o restaurante e pizzaria Tio
Panga, com massas e pratos diversos, e o Restau-
rante Riviera. que alem da comida típica oferece
um bom churrasco na brasa.
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ias de sonho»
MIAMI • DISNEY

Vôos diretos "Jumbo" • Saídas 6/1 /86 e 21/1/86

A£ROL//VEAS
ARGEMrtHAS

A Neway tem a viagem dos sonhos de seu filho
4 dias em Disneyworld e Epcot Center, com

passaporte oara todas as atrações Visita ao
Seaworid: snows com golfinhos, baleias, focas 8

Jeões marinhos, demonstrações de esqui aquático
e o maior cquario do mundo. Bush Garden, o"continente negro", com pavilhões, parque
de diversões e safari a bordo do Skyrail

Em Miami, um fabuloso tour de barco na
Biscayne Boy.

Cruzeiros opcionais as Bahamas e Caribe,
a bordo dos luxuosos navios da NCL.

Passe na Neway e faca o roteiro com que seu
filho sempre sonhou.
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NEWAY TOUR
AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
•ípq Emtjfntu' 003t?-00 «1; '

Av Pres. Wilson 165 - Gr 9U
Tels.: 240-93-141 220-3639 - RJ

Ub$ --"50 00 CHD Ub$ 566 00

SETOR TURISMO
%eq Emb".i'u' 03590-0) -4' 2
Puo México 3i /204 e 301
PABX 220-4399 RJ

ifsko'Mio M/vubA u;.; CHD üS$ 45 00 • Cr

MORADA
VIAGENS E TURISMO
R»i] Emtrutu. 0083b 00 4'. '

Rua México. 168 ¦ sobreíoia
Tel 240-1451 -RJ

3' upí_nao <npir_o quQ''0 -. ¦ / oaufoi

Os lugares mais incríveis
você não conhece nu

Sc v<kv (jiKT c< »iíheccr ix>. Kl A
algu mais do que os golfinhos de
Miami. pare de pensar que alugar
(am»c o ii i _pli< <u l<»e can >. I jgue para
a A vis e reserve o carro < |ue quiser,
aonde quiser. São mais dc 80 marcas
c modelos atuais, àsua escolha. Ea

I atila Super Econômica inclui uni

dos EUA
ity Tour.

seiviço de atendimento dc emergência
durante as 2-í horas do dia. \ a com a
A vis para os IA A. E volte contando
aJg<»11 iajs do < jue:— < >g< >lfulho |>eg< >ii a
sardinha na minha mão.

Fará reservas nacionais e internacio-
nai>. chau ir pelo telefone 2.hS-8í!.'5.'. on
Toll-free 011 800-8787/800-8072.

.Ir-m.» .-..«rr.- l« t ..ii.fnl Muni. *I'«S \n> Rrllt a I nr .->«irin In, \>n'

V partir ilc.1 S$ ()0. ['tirifii vigenteutr 31/12/85.
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JORNAL DO BRASIL TURISMO
quarta-feira, 11/12/85 o CAnERNO_B_n_ 13

Fotos de Marco Antônio Cavalcanti
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Palácio L *

D À esquerda, a
entrada lateral
do Palácio, que
abre para o
salão de visitas
onde está o
quadro de
Rigaud
retratando o rei
Luiz XIV

Escondido no Parque Guinle, um palácio de verdade
Beatriz Horta

*"**"'™™*™^^

D O vestíbulo
principal tem
grande jarro de
saxe em frente à
escadaria
Belle-époque
coberta por
tapete
Savonnerie. No
mesmo andar
ficam os
banheiros
revestidos em
mármore de
Carrara e as
dependências de
serviço, com
copa de azulejos
em estilo
art-nouveau.

JARDINS 

bom cuidados, móveis de estilo,
obras de arte, suntuosos salões. Quem
morou em palácio jamais esquece — prin-
cipalmente se o palácio é o Laranjeiras,

bela construção de 1910, no alto do Parque Guinle!
único no Rio verdadeiramente digno do nome!"Depois que mudamos, em 61, nunca mais voltei
ao Palácio, mas tenho a maior saudade daquele
tempo", admite Maristela Kubitschek Lopes, filha
de Juscelino. O Presidente adorava festas e a dos
15 anos de Maristela, em 57, foi inesquecível, com
os convidados vestidos a rigor e o pianista "ofi-
ciai" Bené Nunes tocando a noite inteira.

Foram anos áureos aqueles, sem dúvida osmelhores do Palácio desde que o Governo doMarechal Dutra comprou-o em 1946 da família deEduardo Guinle, para hospedar autoridades quevisitassem o Brasil em caráter oficial. O Presiden-
te americano Truman e o ditador Somoza, daNicarágua, estiveram no mesmo ano em seus
luxuosos aposentos e num salão do Laranjeiras
Café Filho assumiu, em 1954, a Presidência daRepública, após a morte de Getúlio. Residência
oficial do Presidente a partir de março de 1956, oPalácio encontrou em JK um primeiro morador àaltura.

— Meu pai gostava tanto de dançar que foi
apelidado Pé de Valsa — lembra Maristela. Ela e airmã Márcia — as "meninas", como eram chama-
das — tinham uma governanta francesa, Made-
moiselle Monique, e costumavam esconder-se na

Vitral de Champigneulle, ao fundo daescadaria principal, mostra Apoio em seu carro
de sol

galeria sobre o saláo de jantar para assistir às
recepções oficiais, como a do Presidente Craveiro
Lopes, de Portugal, a do Príncipe Mikasa, do
Japão, a do Presidente Frondizi, da Argentina.

— Nossa vida era de uma família normal, com
a diferença de morarmos no Pala.-io e termos o
privilegio de acompanhar de perto tudo o queacontecia no Brasil. Lembro de um almoço em que
papai encomendou o Oscar Niemeyer a Catedral
de Brasília, lembro do mais famoso coniunto musi-
cal da época, The Platters, cantando em uma festa
de aniversário.

A história do Palácio ficou menos alegre a
partir de março de 64, quando o Parque Guinle foi
cercado por tanques de guerra e Jango Goulart foi
deposto pelos militares. Cinco anos depois, uma
junta militar assumiu o governo da República no
Palácio Laranjeiras, devido à doença de Costa e
Silva,

Com a fusão do Estado da Guanabara em
1974, o Palácio passou a residência oficial do
Governador do Estado e, em 1879, D. Zoé Chagas
Freitas, mulher do então Governador, fez a restau-
ração do prédio e de suas obras de arte. Depois de
pronto, foi editado um livro de fotografias, Palácio
Laranjeiras, onde o professor Mário Torres explica
cada uma das partes da construção, realçando que"a movimentação barroca das diversas partes —
entrada, terraço, rampas e escadarias — cria um
clima de sonho ou de palácio de contos de fada."
Hoje, embora continue como residência oficial do
Governador Leonel Brizola, é por ele usado apenas
para audiências e despachos e, às vezes, pararecepções como a que foi oferecida recentemente
ao Presidente francês François Miterrand.
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REVEILLON NO CARIBE 13 d.».

ARUBA CURAÇAO MARGA RITA
HOTÉIS - CONCORDE E LAS PALMAS

PARTE AÉREA: US$ 647 PARTE TERRESTRE: US$ 517

REVEILLON CHARTER PARA ARUBA
Automuvnl com K.limm.íHgwn ilimiiadn, astfidifl no "A Mam tis Apart Hotnl e ViIIhs

Porte Aérea: US$ 449 Parte Terrestre: US$ 298

DISNEY VERY SPECIAL
Programa espacial am Disnayworlri Hosp*dag«m no Hotnl
"Holirtny in Buchol" ou "Omni" « "f mbassy Suite
Saldas: Janairo: 07-1 2-14 21 26 28

BUENOS AIRES - os
Visita a Buanns Airos incluindo Irnsladns
Part america no, ShniMrm, StiHltnwN Carlloi

Parte Aérea: US$ 352. Parte Terrestre: US$ 47

DIAS
rafe dfl m^nlin Noteis

10 diasNEW YORK EM BLACK TIE
Holeiv Waldorl Attona, Shpminn ou Dorel Inn Passeio noturno r.
Din inteiio ria «mia a Alluntic City Dou shows a nscnlha Cals, ta Caga ai,,
Folhes Ctiofus L.ne. Dream Girls. Oh Cafculta

Parte Aérea: US$ 860 Parte Terrestre: US$ 571

^IjFWã" AV. N.S. Cl
rallJlr s/Loj*201
^rr^y*^- TELEX (021VIAGENS E TURISMO

COPACABANA. 978-
201 TELS: 255-1539

(021)32852 MDETBR
EMRRATUB 0?4?0 00 41 0

FIQUE EM MA COM
0J0RNALD0 BRASIL
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REVEILLONS SENSACIONAIS
E».ON NO VALE ENCANTADOCLUBE

utas. lowis e niuitj iioim.igão

íMiBÕ: G$V?«fi_T* "™ um ""''""' bCbidUS « ™ibu,BpKi.|
REVEILLON TROPICAL V
A bordo Uc lu.vuosn lanch:, cspeci.il com coquetel, ceia,
\|>cn,is: US .NU (1UII nu _' \ Mil 1)011 I uclo incluído

REVEILLON EM VITÓRIA E GUARAPARI
REVEILLON NO GÁVEA HOTEL • TAUBATÉCom vKHas a Campos ,1o Jordão, Ri»ra Panlisla, Serra N^ra <¦ ' 

* 
.Ayuas ile l.induia. Duração: 5 dias- Saida 28/12 - Regresso 111/01

O SUCESSO DO MOMENTO.
FOZ DO IGUAÇU ônibus leito
OU ENTRADA DE Cr$ 1.000.000 + 2 x 500.000
DURAÇÃO 5 DIAS - SAlDAS: 6,12,21 e 28 JAIM.
FESTA DA UVA 86 caxias do sul-rs-
A PARTIR DE Cr$ 3.250.000 Em 3 x s/juros

Incluindo: ônibus de luxo, Hospedagem, Refeições, Passeios e Ingressos
Duraçoo 7 dias - Saidas: 22,25 e 28/ 2 - 01,03 e 06/03
NORDESTE ESPETACULAR
leia em avino ,i |ato-volta nos luxuosos ônibus Holidayisuan.ln Fortale/a-Nat.,1 João Pessoa Rec,fe-Mace,o-Araca|u-Salvador-Porto Seguro a Vitoria°" Z0 ,,,Í'S-Oportunidada única Saida: 18 de Dezembro
( Divers.s opçoos Informações e reservas

Shõlid^
^S? TURISMO

REVEILLON om LAS VEGAS
ou HAWAI e

Pça. Sorzedolo Corifla, 15/lorTol. 235-2224- PAOX.

EMDnATlinM.IM 0<M1 6

SOLUNATOUR
A».N.ioPiçwna. 155-jr. lou
J 1014 ¦ tíU : 267-7.C4 / 

'

262 4705 / 262-8720

N? porlo rio
r-*ym\ ¦ iuiiim4 Udi

Coscaoura - Tel 591-519/
Coiwcabana Tel 235 4649

ÍM8RA1UR 0089? 00-42 5
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TAHITI Papeete - Morea Bora Bora
e ainda N. Orleans - S. Francisco e Los
Angeles, saída 27/12 sua chance \

Um Programa Luxuoso do
MUNDO TURÍSTICO AJM

Solicite informações
COM MUNDO TURÍSTICO AJM você nunca viaja no similar.

Av Kio Branco, 156 Çy 203.1 T.ls (021) 220-.UH4 -26: WO-

@

Miami Disney
&

<&vVVO^

com
HOTEL COMTEMPORARY

13 DIAS - SAÍDA 27/12 SUA CHANCE
AÉREA E TERRESTRE, NÃO É CHARTER, APENAS
US$ 1.285 US$ 834 Menor 12 anos Çpuádruplo )

'^BHH^________HJL___M_______nnHH_MII*___._.M____a_B_B________wJ ^T

86 A VIAGEIVIPO "RALLEYJ!
Nao cometa
oerro de viajar
oosioiiiar.

o

o

VF^STA~DA UVA 86 l ^ 2

Volta ao Mundo Meridional
ÁFRICA DO SUL, HONG KONG,
AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA
e TAHITI. Um excursão para pessoas
de bom gosto. LUGARES LIMITADOS.
SAIDA 04 de FEVEREIRO.

Uma excursão fora do comum
com tratamento todo especial.
Os melhores hotéis, roteiros,
restaurantes etc.
RIO/PORTO ALEGRE/ CAXIAS
DO SUL/B. GONÇALVES/
GARIBALDI/GRAMADO
Ida e volta de avião 8 dias. Safdas dias
21 e 28 fevereiro. POUCOS LUGARES
Reserve logo seu lugar.

-Solicite informações
COM MUNDO TURÍSTICO AJM você nunca viaja no similar.Av. Rio Branco, 156 Grs. 2033 Tels (021) 220-3684 -262-98V) - ú+etâ-

com Coca Cola mu viagem tem mais sabor
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Viagens do século
¦ Está próxima a data
de saída para viagens
pelo espaço a bordo de
uma astronave, ou de
expedições submarinas
com hospedagem em
hotéis aquáticos, ou
passeios de zepelim
movido a energia solar

Jorge Luís Calife
UANDO a NASA abriu inseri-
çóes para levar um passageiro
em cada um do.s três ônibus es-
paciais — Challenger, Discovery

e Atlantis — nada menos de 600 candidatos
se apresentaram — entre eles, Jane Fonda e
o apresentador da televisão americana Wal-
ter Cronkite. Na mesma época — anos 70 —
em plena euforia dos vôos à Lua, a empresa
de aviação Pan American comprou os direi-
tos para os primeiros vôos comerciais ao
espaço, depois de conseguir que seu logotipo
aparecesse como merchandising nas naves
espaciais cio filme 2001. Agora, uma agencia
de viagens, a Society Expeditions, marcou a
data da primeira excursão ao espaço: 12 de
outubro de 1992.

A agencia Society Expeditions foi tam-
bem a primeira a fazer viagens turísticas ao
Polo Norte, a Antártica e a outros lugares
remotos cio mundo, sempre acompanhados
por cientistas e professores como guias. Sua

excursão ao espaço terá 12 horas de duração
na órbita terrestre, numa nave. a Phoenix.
especialmente desenhada para transportar
20 passageiros-espaçonautas. Como em to-
das as viagens terrestres/maritimas-aereas
que já realizou na Terra, no espaço o turista
da Expeditions também participara de tudo.
experimentando a ausência de gravidade e
desfrutando das maravilhosas paisagens da
Terra. O tempo de vôo é o suficiente para o
passageiro ter urna sensação do espaço, sem
que precise enfrentar o rigoroso preparo
exigido em viagens espaciais mais longas.

Mas há outras opções fabulosas para o
turista do século XXI — algumas, aqui mes-
mo no planeta. O mundo submarino é uma
delas e já está sendo explorado por empre-
sas que oferecem safáris subaquáticos para
os iniciados no aqualung. Além do encanta-
mento de flutuar entre cardumes de peixes
raros e coloridos, a ausência de gravidade é
quase igual à experimentada pelos astro-
nautas. Para os que não sabem nadar, a
chance está no submarino para 28 passagei-
ros com viagens diárias que navega há dois
anos na paisagem das Bahamas. Interessa-
dos nesta nova fronteira, japoneses e ale-
mães já apresentaram projetos de hotéis
submarinos que deverão estar prontos ate o
final dos anos 90.

Além do espaço e do fundo do mar, o
mundo das nuvens também está mais perto
a partir do projeto para relançamento dos
zepelins nas viagens aéreas. Quem assistiu o
filme do Hindemburg pegando fogo em 1937
náo precisa de preocupar: segundo o enge-
nheiro Gabriel Khoury, que pesquisa na
Universidade de Londres, o novo zepelim

será grande como um porta-aviões, susten-
tado por gás hélio, nâo-inflamável c movido
a energia sol.-ir. Do.s modelos antigos, ele
terá apenas o conforto: cabines individuais,
pista de dança, piscina e dois restaurantes.
Os passageiros flutuarão no ar, diante de
imensas janelas abertas sobre a paisagem do
Grand Canyon. ou das Cataratas do Iguas-
su, ou das savanas africanas.

Os futurologos garantem que o tempo
para o lazer só tende a aumentar com a
automação e o desenvolvimento das comu-
nicações via satélite. As pessoas trabalharão
umas poucas horas por semana, sem sair de
casa: urn painel eletrônico, mistura de video-
fone. telex e microcomputador permitirá
que os negócios sejam resolvidos em segun-
dos. e as reuniões de empresas se realizem
pelo video, qualquer que seja o lugar do
mundo onde cada um dos participantes es-
teja. Assim, quando alguém sair de casa será
para viajar — pelo mundo, ou pelo espaço.

Alguns escritores de ficçáo-cientifica já
imaginaram como será o turismo no século
XXI. Em Terra Imperial, romance de Ar-
thur Clarke, a agência de viagens Enigma
embarca seus passageiros num jatocóptero
em Los Angeles sem que eles saibam para
onde vão. Após uma noite a bordo, eles
aterrissam numa clareira semelhante às sei-
vas tropicais e passam a madrugada ouvin-
do o urro de feras. Quando o dia amanhece,
descobrem que estáo no Central Park, ao
lado do Zoológico de Nova Iorque. Outro
autor americano. Karry Niven, foi menos
irônico e imaginou o que pode ser o turismo
no dia em que as agências de viagem e os
estúdios de cinema se unirem. Dreampark e
a história de uma Disneylàndia do futuro,
onde os viajantes chegam a bordo de uma
reprodução do avião Douglas DC-3. Lá, nu-
ma ilha nevoenta, o cenário épico está mon-
tado com centenas de efeitos especiais: os
turistas-aventureiros enfrentam monstros
mitológicos criados por imagens holográfi-
cas tridimensionais. Melhor do que isso, só o
Pleasure Worlds (Mundos de prazer) plane-
tóides artificiais criados como centros de
lazer por Sidney Mead. ex-projetista da Ge-
neral Motors, no livro Reachinp for Aqua-
rius (Em busca de AquárioI. Mas isso já é
turismo para o século XXII.
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As reservas para a excursão no espaço
sào pela ordem de chegada dos documentos
inome. endereço, pais, data de nascimento,
profissão, peso e medidas) à Society Expedi-
tions (723, Broadway East, Seattle, Washing-
ton, 98102 Estados Unidos) junto com o
pagamento de 200 dólares. Confirmada a
data de saída, o passageiro deve pagar a
passagem — 50 mil dólares — que inclui
transporte ate a estação de lançamento em
Cabo Kennedy. acompanhamento de guias-
astronautas, hospedagem antes e depois da
viagem em Terra, todas as refeições no espa-
ço e roupas (óculos, sapatos, mascaras e
macacões especialmente desenhados).

Você vai se apaixonar
por Cartagena. Pode apostar.

Carlat]eiia clr IikIí.is, na Colômbia, r o Caribe mais
trepldante que você pode conhecer: sol o tempo
todo, águas ci istalinas, hotéis tle cinco estrelas e
cassinos.

Nas (artagena também c o Caribe inaisau-
tèntito e latino: uma r. idade Ioda em colonial
espanhol, com seus fortes, igrejas, sobra-

does, que (oi declarada patrimônio uni-
versai pela UflKSCOe hoje e reconhe-

cida como um dos melhores centros
de convenções do mundo.
Venha voando se apaixonar por
Cartagena,
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Avianca
La AoroKnoa de Colômbia
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Programai
para você festejar

POUSADA DO RIO QUENTE
EXCLUSIVO PROGRAMA AÉREO VOANDO A RIO-SUL
DIRETO DO SANTOS DUMONT AO AEROPORTO DA POUSADA
8 maravilhosos dias no HOTEL TURISMO (5 estrelas) com pensão completa
A partir de CrS 5.256.000 (PTD
RODOVIÁRIO 6 ou 7 Oias comp.nsâo compleu desde CrS 2. 2 86.900

^ü ffSftiü ® &

lAsMfâRÈKSÍÊ J-__ ¦.:

¦mtegyA jtfri^L^rfSi^É Jm tm'171

L

NATAL E
REVEILLON
- Últimos Lugares -
Faça já a sua reserva

VÔO ESPECIAL COM SAÍDAS TODOS OS SÁBADOS
Venha viver dias maravilhosos, desfrutar das melhores praias ao Noroeste. a.em de pas-seios mesaueciveis incluindo hospedagem no Holel ENSEADA # * * *. c:m ca'ê damanha, i.asiados e ciiy-tour
Aérea, 5 e 8 dias. a partir de Cr$ 1.276.700 + 3 x Cr$ 638.380

Visitar Foz do Iguaçu é conhecer um aos lugares de rara seie/a natural você vai admiraros saltos dc lado brasileiro d Garganta Co Diabo que ô o maior salto das cataratas argent.nas, lazer compras no Paraguai, testar sua sorte no Cassino Acara/e conhecer a Hidreie-
trica ae Haipu Hospedagem no maravilhoso Holel SAN MARTIN # * * * com p,scmaocaie, ouaaras ae tênis amplos jardins, ele
Aérea, 3 4 e 5 dias. CrS 2.102 900 - Rodoviária, 7 Dio»

Reserve ainda hoje o seu REVEILLON
Participe da inesquecível lesta de REVEILLON com baile e ceia inclusos nos preços. J.

k.

• SALVADOR ¦ Aérea. 5e8dlas.CrS2.219.900«RECIFE/OLINDA-Aérea - be8dias.Crl
2 mo.900 • F0RTALE2A ¦ 5 e8dias. Aérea,Cr$ 3191.90o» MAIIAUS 5 9Sdias Aérea

CrS «.075.900 * NAVAL -5 e 8 dias, Aérea. • MACEIÓ/FORTALEZA - 8 dias Aérea
crS3..?6s.90o . MACEIO/RECIFE/FORTALEZA - 10 dias. Aérea. CrS 4.383.900.
OUTRAS OPÇÕES. MACEIO/RECIFE/FOHTALEZA/BELEM/MANAUS • IDOia: Aérea •
SALVADOR/RECIFE/NATAL/FORTALEZA - 13 dias Ae>ta • SALVADOR, RECIFE/NA-
TAL/FÜRTALE2A/BELEM/MANAUS • tSdias Aérea

CALDAS DA IMPERATRIZ
Aérea. A, 5 ou 8 dias. 1/2 pensSo - Cr$ 2.572.900
Dias inteiros para ap'0vctar toda inlraestrutura que o Hctei Plaza Caldas da Imperatriz
#**¦*•* pode lhe oteiecer, localizada em Sio Amaro da Imperatriz. SC A água do lo-
cal com propriedades conprovadamenie medicinais ê lampem excepcionai no tratamento
da be!sza e rejuvenescimenio

VARIG

Linhas aéreas integradas para servir melh
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:S E PACÍFICO StJL
Buenos Aires San Raphael, Mendoza, Vida Oel Mar. Valparaiso Santiago femueo v?oivia. Pueno Montt e Banloche.
Aérea, 14 dias - Rodo-aérea, 18 dias

PATAGÔNIA AGRESTE
Um festival permanente de tauna e Hora Reservas launislicas de elelantes e lobos man-
nnos de Puerlo Madryn Percorrendo Buenos Aires. Banloche. Choele Choei San Martin
de Los Andes. El Bolson. Esquel. Pedro Luro e Bahia Blanca
Aérea, 14 dias e Rodo-aérea, 18 dias

BARILOCHE E BUENOS AIRES
Passeios inesquecíveis Circuito Chico Punto Panorâmico Visita a ilha Victoria e So-nu*Arrayanes Ce"0 Catedral etc Aérea. 9 dias USS 808. 10 dias. USS 859

COM SAN MARTIN 0E LOS ANDES
V « Rodoaéreo, 14 dias USS 684 Aérea. 12 dias. usS 889

MAR DEL PLATA C/ BUENOS AIRES 
"^j

Passeios inesquecíveis em pontos pitorescos, cassino e compras Aéreo. 8 dias usS 663

T\LAGOS ANDINOS

l
Conheça Sannago e seus atrativos noturnos. gastronômicos e culturais depois Virta Dei Mar' cidade iardim"e rainha da cosia' em seguida Puerto Montt as margens do Gelo «n-
cud. e seus vulcões, ai tazendd a travessia dos Lagos Andinos Banloche e Buenos Aires.
Opção Lagos Andinos Super econômico, fazenoo Santiago/Puerto Montt em ônibus
de luxo Aéreo, 13 dias. us$ 882

BUENOS AIRES C/ M0NTEVIDE0
E PUNTA DEL ESTE
Conneça ? capitais ao preço de uma Passeios trasladas e 1 almoço mciuido Aérea Idias,uss sis

7 BUENOS AIRES
1

L
A capitar Ponefla ao seu alcance Contiecenco Praça je Va"j Casa Rosada aoüí.-esca

Ca:ie Cammito" Teatro Coion etc
Aérea. 5 e8dias.com traslados e passeio. Hotel Rochester uss 424 Hotel Cia-
ndge - uss 470 Hotel Plaza - USS 52a ; Hotel Elevage uss 483

PERU - ARTE E CULTURA
nsa: jnai 2 císH"0s -ase» .: •
zco otasc" c :s Vacu Picv.

para aqueles que pretendem '.up uma viagem •
escolha visitando t "r._ Cdicmai a civilização de Crio ie i.ago "iticaca e a artesana. Sorvia

Lima. Cuzco. Machu Pichu/Aérea. 8 dias. USS 98!
Lima. Arequipa. Cuzco. Machu Pichi ago Titicaca e La Paz - AÊrca 11 dias.
USS 1.430

L
DISNEYW0RLD
Vôo Charter da VASP
O mais completo roteiro.
Com aireito a 12 dias de permanência
C:cionais a New Yo-t- ¦ M 31711 ¦ Los Angeles • \'e<.<zo ¦ Acapuico

uss,
<Chorribii

Parte
oírcia/;,

aenu,

EUROPA
EUROCONTINENTAL - 27 flias

Visitando Espanha • F-ança Suíça • Ajstr.a .;a.-a - fonugal
EUR0CIRCUITO - 36 dias

Visitando Espanha - França - Ho anda ¦ Suíça ¦ Austna • italia ¦ "ortuqai • Ali
USS 999
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4 X SEM JUROS

TURISMO COM MARCA OE PRESTIGIO

CENTRO: Rua 7 de Setembro, 71 -10° Andar Tel: 221 "4709

(PBX)
COPACABANA: N.S.Copacabana, 195 L 101 Tel: f>41 -3649


