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Belo Horizonte — Waldemar Sablno

TEMPO
ENCOBERTO pas-
sarido a nublado, su-
jeito a chuvas es-
parsas, melhorando
no decorrer do pe-
ríodo. Foto do satéli-
te e tempo no mun-
do, página 20.

POLÍTICA
MOREIRA Franco
defende a união de
lideranças políticas,
sindicais e empresa-
riais, para assegurar
ao Rio unia efetiva
participação no no-
vo Governo. (Pág. ft)

HEITOR de Aquino
registrou os segre-
dos da sucessão nu-
ma agenda prateada,
mas mantém sigilo
mesmo sabendo que
tem "cm mãos um
best-scller". (Pág. 7)

NEGÓCIOS
ACESITA OP lidera
a rentabilidade do
Desafio da Bolsa
pela terceira se-
mana consecutiva e
dá a vitória a Demos-
tenes Fraga Costa.
(Página 23)

CIGARROS já po-
dem ser feitos em ca-
sa com uma máquina
criada pelo enge-
nheiro Paulo de Tar-
so Oliveira Pires,
que custa Cr$ 5 mil.
O maço fica por Cr$
440. (Página 25)

BELGO-MINEIRA
implantou um pro-
grama de hortas co-
munitárias para
complementar a die-
ta alimentar de seus
quase 4 mil empre-
gados em três Esta-
dos. (Página 26)

MUNDO

MARIELITOS inde-
sejáveis que entra-
ram nos Estados
Unidos durante o
êxodo de Cuba, em
1980, vão ser devolvi-
dos a Havana dentro
de 15 dias. (Pág. 17)

REAGAN refor-
ça proteção contra o
vazamento de segre-
dos oficiais e amea-
ça punir os funcio-
nários públicos
responsáveis como
se fossem espiões.
(Página 17)

RESGATE das víti-
mas do acidente com
o Boeing-727 da Eas-
tern Airlines nos
Andes vai ser tenta-
do por esquiadores
lançados de helicóp-
tero. (Página. 18)

PERTINI, em plena
forma física e men-
tal, aos 89 anos, re-
cusa se reeleger e
provoca uma acirra-
da disputa entre os
chefes da Democra-
cia Cristã. (Pág. 171

CIDADE

Tancredo levará
a grupo da CUT
seu pacto social

O candidato da Aliança Democrática,
Tancredo Neves, anunciou cm Belo Hori-
zonte que, 

"logo depois do Colégio Eleito-
ral", vai encontrar-se com Luís Inácio da
Silva, Lula — "dc 

quem sou amigo, com
quem me dou" — para aparar as arestas
criadas por uma ala sindical ligada à CUT
(Central Única dos Trabalhadores), contra-
ria à sua idéia dc pacto social. O Sindi-
cato dos Metalúrgicos dc Belo Horizonte e
Contagem considera o pacto social como
uma ameaça de congelamento da luta dos
trabalhadores.

Tancredo explicou que o pacto 
"é uma

idéia" c que 
"ser contra uma idéia, é muita

vontade dc ser do contra". Durante encon-
tro com dirigentes de cerca de 600 entidades
dos trabalhadores de todo o país, Tancredo
recebeu um memorial com 31 reivindica-
ções, entre as quais a revogação da atual
legislação salarial, "garantindo-sc reajus-
tes trimestrais, com base na variação real
do custo dc vida, para todos os trabalhado-
res" c a homologação do nome do Ministro
do Trabalho pelos trabalhadores. (Página 5)

Figueiredo já não
sente dor e pode
ter alta 6a-feira

O Presidente Figueiredo já não senle
dores na coluna, operada na sexta-feira, e
sua recuperação superou a expectativa cios
médicos que o assistem na Casa dc Saúde
São José. Ele teve uma noite tranqüila e
ontem começou a alimentar-se dc líquidos.
As visitas estão liberadas apenas para os
familiares, amigos e os chamados Ministros
da Casa.

A previsão do neurocirurgião Paulo
Niemeyer, chefe da equipe médica, é de
que Figueiredo permaneça até sexta-feira na
clínica onde foi operado. "Se tudo cor-
rcr bem, ele poderá retomar o ritmo normal
de trabalho em 15 dias", disse. Segundo
Paulo Niemeyer. a única queixa dc Figuei-
redo é quanto à comida. Ontem cie que-
ria almoçar um prato de feijoada. (Página 4)

IDENTIDADE dos
dois homens que
seqüestraram o me-
nino Nilson Linha-
res de Figueiredo —
devolvido aos pais
há um mês — conti-
nua desconhecida.
(Página 20)

NACIONAL
PIRARUCUS, suru-
bins, dourados e
outros peixes de rio
da Amazônia vêm
sendo contraban-
deados em volumes
surpreendentes, de-
nuncia a Sudepe.
(Página 16)

ECOLOGISTA tem
solução simples pa-
ra o ensino da natu-
reza às crianças: é
preciso fazê-las gos-
tar, antes de mais
nada, pois quem gos-
ta, protege. (Pág. 15)

CADERNO B

NÁSSARA. o compo-
sitor e o humorista,
será o homenageado
do Projeto Carnava-
lesco deste ano. co-
mo estreia marcada
para o próximo dia
10. na Funarte.
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Braços erguidos, Tancredo e líderes políticos e sindicais conj rate rnizam no encontro em minas

Presidência gastará
Cr$ 403 milhões em
"menu" de fevereiro

O cume do alto escalão da Pre-
sidência da República vai consu-
mir, nos 28 dias de fevereiro, mais
de 6 toneladas e 300 quilos só em
pescados diversos c frutos do mar,
a um custo de Cr$ 403 milhões. Serão
2 mil 400 quilos de camarão e 3 mil
920 quilos de peixes e outros. Estas
informações podem ser obtidas com
base no edital de tomada de preços
n° 03/85, da Diretoria Administrativa
da Presidência. As despesas correrão
à conta de "recursos específicos con-
signados no Orçamento da União".

Esses gêneros destinam-se a
atender os Palácios do Planalto e
da Alvorada (este, desativado, com
poucos funcionários), e as Granjas
do Torto (residência do Presidente) e
do Ipê (casa do ministro-chefe da
Casa Civil). O grupo de segurança da
Península dos Ministros, às margens
plácidas do lago Paranoá, chega à
noite a 500 guardas, entre civis e
militares, com média de um policial
para cada área de cerca de 700 me-
Iros quadrados. (Pág. 3, Informe JB c
editorial Mordomado de Brasília)

Chiquito Chaves
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Gastão Vidigal
pede que Governo
discipline gastos

O presidente do conselho de administra-
ção do Banco Mercantil dc Sào Paulo,
Gastão Eduardo dc Bueno Vidigal, afirma
que a principal causa da inflação no ano
passado foi o gasto público. Ele pede que o
futuro Governo discipline as finanças públi-
cas com "redução dos gastos de custeio" e
"rígida escala dc prioridades para os investi-
mentos".

Gastão Vidigal lembrou que o aumen-,
to de impostos para cobrir o déficit públi-
co "não ataca a causa da inflação e im-
põe maiores sacrifícios à sociedade".
O banqueiro acredita que é possível redu-
zir a inflação e crescer. Acrescentou que
a recuperação da economia, após três
anos de crise, pode ser medida pelo crês-
cimento de 4% do PIB cm 84. (Página 20

London Multiplic
lidera "ranking"

das corretoras
O ano passado foi muito bom para o mer-

cado de ações e os resultados das correto-
ras refletem esse comportamento. A London
Multiplic liderou, pela quarta vez consecuti-
va, o ranking das instituições que operam na
Bolsa do Rio. Em segundo lugar, ficou a Graphus
(terceira em 83), e, cm terceiro, a Ativa, uma
das que mais cresceram. As três corretoras li-
deres se especializaram cm operações de fi-
nanciamento de posições e tem como principal
cliente o investidor Alfredo Grunscr. (Página 22)

Custódio Coimbra

Alto risco do transporte de carga química exige segurança cada vez mais rigorosa. (Página 14)

Reagan quer na
História lugar
de pacificador

O Presidente Ronald Reagan quer usar
as conversações sobre desarmamento, que
começam amanhã em Genebra, para 

"conquis-

tar um lugar na História" como pacificador,
disseram fontes de Washington. Apesar disso,
nenhum dos dois lados alimenta muita espe-
rança quanto ao êxito do debate. O Presidente
Konstantin Chernenko insiste em discutir o
plano Guerra nas Estrelas, o que os Estados
Unidos recusam. Assim, os chanceleres Geor-
ge Shultz e Andrei Gromiko dificilmente sin-
tonizaráo: o primeiro falará em redução
de arsenais nucleares, o segundo em não
militarização do espaço. (Páginas 18 e 19)

Desvio mensal
do ITBI vai a
Cr$ 2 bilhões

O desvio de arrecadação provoca-
do pela corrupção em torno do Impôs-
lo sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) no Estado do Rio de Janeiro
é superior a Cr$ 2 bilhões por mês, ou seja,
o dobro do que é desviado dos co-
fres públicos estaduais, também mensal-
mente, pela corrupção que envolve o De-
tran. Os cálculos são do Secretário Estadual
de Fazenda, César Maia, que, para chegar
a eles, recorreu a um trabalho iniciado
em abril de 1983 e que só agora está saindo
do papel, com o objetivo de deter a san-
gria. A partir de fevereiro, o ITBI deve-
rá aumentar em 30% ou 40%. (Página 14)

Vestibular tem
início com 94
mil candidatos

O vestibular unificado de 1985 co-
meça hoje, com um total de 94 mil 62
candidatos disputando, 27 mil 869 va-
gas. Medicina aparece como a carreira
com maior número de concorrentes, mas
a disputa será mais acirrada pela Infor-
mática, com cada uma das 300 vagas
sendo pretendida por 20 estudantes. Ho-
je serão realizadas as provas de Redação,
Língua Portuguesa, Literatura Brasileira,
Química e Inglês ou Francês. As outras
provas serão feitas terça e quinta-feira
e, para não ser reprovado, o candidato
deverá acertar um mínimo de 30% das
questões de múltipla escolha. (Página 13)
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Rock in Rio testa iluminação
após aprovar o som. (Pág. 12)

DOMINGO
Roteiro completo do Rock

in Rio: a moda, a
programação, o estilo de

cada grupo e até os
ônibus especiais. E as

tendências da Couromoda
para o inverno.
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ESPECIAL
"As incontrolaveis forças

nucleares" são
analisadas pelo jornalista
Leslie H. Gelb. Amanhã,

em Genebra, EUA e
URSS voltam a discutir

o seu controle.

QUADRINHOS
Snoopy vive momentos
emocionantes como ás
da Primeira Guerra. As

Cobras debatem a
relatividade do tempo. E
ainda há Garfield, Mickey

e Cebolinha.
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O BRASIL VAI MU-
DAR EM 85 —tudo
será diferente. Mas
o Ouro New Gold
continuará sendo a
sua garantia de in-
vestimento. Tels.:
287-1242 287-7442.
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TEMPO
ENCOBERTO pas-
sandò a nublado, su-
jeito a chuvas os-
parsas, melhorando
no decorrer do pe-
ríodo. Foto do satéli-
te e tempo no mun-
do, página 20.

TOLÍTICA

MOREIRA Franco
defende a união de
lideranças políticas,
sindicais e empresa-
riais, para assegurar
ao Rio unia efetiva
participação no no-
vo Governo. (Pág. 5)

HEITOR tle Aquino
registrou os segre-
dos da sucessão nu-
ma agenda prateada,
mas mantém sigilo
mesmo sabendo que
tem "em mãos um
best-seller". (Pág. 7)
waaaamaamÊmmmammmomm

NEGÓCIOS

ACKSITA OP lidera
a rentabilidade do
Desafio da Bolsa
pela terceira se-
mana consecutiva e
dá a vitória a Demos-
tenes Fraga Costa.
(Página 2:t)

CIGARROS já po-
dem ser feitos em ca-
sa com uma máquina
criada pelo enge-
nheiro Paulo de Tar-
so Oliveira Pires,
que custa Cr$ 5 mil.
O maço fica por Cr$
440. (Página 25)

BELGO-MINEIRA
implantou um pro-
grama de hortas co-
munitárias que vai
complementar a die-
ta alimentar de seus
quase 4 mil empre-
gados em três Esta-
dos. (Página 26)

MUNDO

MARIELITOS inde-
sejáveis que entra-
ram nos Estados
Unidos durante o
êxodo de Cuba, em
1980, vão ser devolvi-
dos a Havana dentro
de 15 dias. (Pág. 17)

REAGAN refor-
ça proteção contra o
vazamento de segre-
dos oficiais e amea-
ça punir os funcio-
nários públicos
responsáveis como
se fossem espiões.
(Página 17)

COMPANHIA aérea
belga contratada pa-
ra retirar os falashas
da Etiópia vai cance-
lar os vôos porque a
operação deixou de
ser secreta. (Pág. 18)

PERTINI, em plena
forma física e men-
tal, aos 89 anos, re-
cusa se reeleger e.
provoca uma acirra-
da disputa entre os
chefes da Democra-
cia Cristã. (Pág. 17)

CIDADE

IDENTIDADE dos
dois homens que
seqüestraram o me-
nino Nilson Linha-
res de Figueiredo —
devolvido aos pais
há um mês — conti-
nua desconhecida.
(Página 20)

NACIONAL
PIRARUCUS, suru-
bins, dourados e
outros peixes de rio
da Amazônia vêm
sendo contraban-
deados em volumes
surpreendentes, de-
núncia a Sudepe.
(Página 16)

ECOLOGISTA tem
solução simples pa-
ra o ensino da natu-
reza às crianças: é
preciso fazê-las gos-
tar. antes de mais
nada, pois quem gos-
ta, protege. (Pág. 15)

CADERNO B

NÁSSARA. o compo-
sitor e o humorista,
será o homenageado
do Projeto Carnava-
lesca deste ano, com
a estréia marcada
para o próximo dia
10. na Funarte.

Tancredo levará
a grupo da CUT
seu pacto social

O candidato da Aliança Democrática,
Tancredo Neves, anunciou cm Belo llori-
zonte que, 

"logo depois do Colégio Eleito-
ral", vai cnconlrar-sc com Luís Inácio da
Silva, Lula — "dc 

quem sou amigo, com
quem me dou" — para aparar as arestas
criadas por uma ala sindical ligada a CUT
(Central Única dos Trabalhadores), contra-
ria à sua idéia dc pacto social. O Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e
Contagem considera o pacto social como
uma ameaça dc congelamento da luta cios
trabalhadores.

Tancredo explicou que o pacto 
"c uma

idéia" e que 
"ser contra uma idéia, é muita

vontade dc ser do contra". Durante encon-
tro com dirigentes dc cerca de 600 entidades
dos trabalhadores dc todo o país, Tancredo
recebeu um memorial com 31 reivindica-
ções, entre as quais a revogação da atual
legislação salarial, "garantindo-sc reajus-
tes trimestrais, com base na variação real
do custo de vida, para todos os trabalhado-
res" c a homologação do nome do Ministro
do Trabalho pelos trabalhadores. (Página 5)

Figueiredo já não
sente dor e pode
ter alta 6a-feira

O Presidente Figueiredo já não sente
dores na coluna, operada na sexta-feira, e
sua recuperação superou a expectativa dos
médicos que o assistem na Casa dc Saúde
São José. Ele teve uma noite tranqüila e
ontem começou a alimentar-sc de líquidos.
As visitas estão liberadas apenas para os
familiares, amigos c os chamados Ministros
da Casa.

A previsão do neurocirurgião Paulo
Niemeyer, chefe da equipe médica, é de
que Figueiredo permaneça até sexta-feira na
clínica onde foi operado. "Se tudo cor-
rcr bem, ele poderá retomar o ritmo normal
de trabalho cm 15 dias", disse. Segundo
Paulo Niemeyer, a única queixa de Figuei-
redo é quanto à comida. Ontem ele que-
ria almoçar um prato de feijoada. (Página 4)

Belo Horizonte Waldemnr Sabirw»

Braços erguidos, Tancredo e líderes políticos e sindicais confraternizam, no encontro em Minas

Presidência gastará
Cr$ 403 milhões em
"menu" de fevereiro

O cume do alto escalão da Pre-
sidência da República vai consu-
mir, nos 28 dias dc fevereiro, mais
dc 6 toneladas c 3(X) quilos só em
pescados diversos e frutos do mar,
a um custo dc Cr$ 403 milhões. Serão
2 mil 400 quilos de camarão e 3 mil
920 quilos de peixes e outros. Estas
informações podem ser obtidas com
base no edital de tomada de preços
n" 03/85, da Diretoria Administrativa
da Presidência. As despesas correrão
à conta de "recursos específicos con-
signados no Orçamento da União".

Esses gêneros deslinam-se a
atender os Palácios do Planalto e
da Alvorada (este, desativado, com
poucos funcionários), e as Granjas
do Torto (residência do Presidente) e
do Ipê (casa do ministro-chefe da
Casa Civil). O grupo de segurança da
Península dos Ministros, às margens
plácidas do lago Paranoá, chega à
noite a 5(X) guardas, entre civis e
militares, com média de um policial
para cada área dc cerca dc 700 me-
tros quadrados. (Pág. 3, Informe JB e
editorial Mordomado de Brasília)

Chiquito Chaves
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Alto risco do transporte de carga química exige segurança cada vez mais rigorosa. (Página 14)

Reagan quer na
História lugar
de pacificador

O Presidente Ronald Reagan quer usar
as conversações sobre desarmamento, que
começam amanhã em Genebra, para 

"conquis-

tar um lugar na História" como pacificador,
disseram fontes de Washington. Apesar disso,
nenhum dos dois lados alimenta muita espe-
rança quanto ao êxito do debate. O Presidente
Konstantin Chernenko insiste em discutir o
plano Guerra nas Estrelas, o que os Estados
Unidos recusam. Assim, os chanceleres Geor-
ge Shultz e Andrei Gromiko dificilmente sin-
ionizarão: o primeiro falará em redução
de arsenais nucleares, o segundo em não
militarização do espaço. (Páginas 18 e 19)

DOMINGO
Roteiro completo do Rock

in Rio: a moda, a
programação, o estilo de

cada grupo e até os
ônibus especiais. E as

tendências da Couromoda
para o inverno.

Desvio mensal
do ITBI vai a
Cr$ 2 bilhões

O desvio de arrecadação provoca-
do pela corrupção em torno do Impôs-
to sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) no Estado do Rio de Janeiro
é superior a Cr$ 2 bilhões por mês, ou seja,
o dobro do que é desviado dos co-
fres públicos estaduais, também mensal-
mente, pela corrupção que envolve o De-
tran. Os cálculos são do Secretário Estadual
de Fazenda, César Maia, que, para chegar
a eles, recorreu a um trabalho iniciado
em abril de 1983 e que só agora está saindo
do papel, com o objetivo de deter a san-
gria. A partir de fevereiro, o ITBI deve-
rá aumentar em 30% ou 40%. (Página 14)

ESPECIAL
"As incontroláveis forças

nucleares" são
analisadas pelo |ornalista
Leslie H. Gelb. Amannã,

em Genebra. EUA e
URSS voltam a discutir

o seu controle.

Vestibular tem
início com 94
mil candidatos

O vestibular unificado de 1985 co-
meça hoje, com um total de 94 mil 62
candidatos disputando 27 mil 869 va-
gas. Medicina aparece como a carreira
com maior número de concorrentes, mas
a disputa será mais acirrada pela Infor-
mática, com cada uma das 300 vagas
sendo pretendida por 20 estudantes. Ho-
je serão realizadas as provas de Redação,
Língua Portuguesa, Literatura Brasileira,
Química e Inglês ou Francês. As outras
provas serão feitas terça e quinta-feira
e, para não ser reprovado, o candidato
deverá acertar um mínimo de 30% das
questões de múltipla escolha. (Página 13)

Gastão Vidigal
pede que Governo
discipline gastos

O presidente do conselho dc administra-
ção do Banco Mercantil de São Paulo,
Gastão Eduardo dc Bueno Vidigal, afirma
que a principal causa da inflação no ano
passado foi o gasto público. Ele pede que o
futuro Governo discipline as finanças públi-
cas com "redução dos gastos dc custeio" e
"rígida escala dc prioridades para os investi-
mentos".

Gastão Vidigal lembrou que o aumen-
to de impostos para cobrir o déficit públi-
co "não ataca a causa da inflação e im-
põe maiores sacrifícios à sociedade".
O banqueiro acredita que é possível redu-
zir a inflação e crescer. Acrescentou que
a recuperação da economia, após três
anos de crise, pode ser medida pelo crês-
cimento de 4% do PIB em 84. (Página 21)

London Multiplic
lidera "ranking"

das corretoras
O ano passado foi muito bom para o mer-

cado de ações e os resultados das correto-
ras refletem esse comportamento. A London
Multiplic liderou, pela quarta vez consecutt-
va, o ranking das instituições que operam na
Bolsa do Rio. Em segundo lugar, ficou a Graphus
(terceira em 83) e, em terceiro, a Ativa, uma
das que mais cresceram. As três corretoras lí-
deres sc especializaram em operações de fi-
nanciamento de posições e têm como principal
cliente o investidor Alfredo Grunser. (Página 22)

Custódio Coimbra
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Rock in Rio testa iluminação
após aprovar o som. (Pág. 12)

QUADRINHOS
Snoopv vive momentos
emocionantes como ás
da Primeira Guerra. As

Cobras debatem a
relatividade do tempo. E
ainda há Garfield. Mickey

e Cebolinha.

^^ f CÉUS! A
sm ) [ um \

O BRASIL VAI MU-
DAR EM 85 —tudo
será diferente. Mas
o Ouro New Gold
continuará sendo a
sua garantia de in-
vestirnento. Tels.:
287-1242 287-7442.



-.je n l" caderno a domingo, 6/1/85 POLÍTICA JOHNAI, TX> BRASIL

COLUNA DO CASTELLO Roberto Santos busca apoio no PDS baiano
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Equívocos
irretratáveis

APESAR 
de cuidadosas declarações de

que a Frente Liberal não pleiteia pos-
tos no Governo, é evidente tpie esse pleito
existe e é decorrência legítima da coopera-
ção dos políticos dissidentes do PDS à
consolidação e à provável vitória do Sr
Tancredo Neves. A precipitação das rei-
vindicações e das especulações é também
conseqüência natural da antecipação do
desfecho da decisão do Colégio Eleitoral
sobre a qual cessaram as dúvidas desde o
esgotamento das possibilidades do candi-
dato do PDS, conforme a previsão de que
a vitória na convenção se traduziria numa
inevitável derrota no Colégio pela incapa-
cidade do Deputado Paulo Maluf, de so-
mar o próprio partido e muito menos de
obter apoio lora dele.

Hoje, á distância, c mesmo de admi-
rar, senão dc espantar que o Sr Paulo
Maluf tenha logrado sair candidato subme-
tendo à sua vontade a maioria dc um
partido paralisado pela inação do Prcsi-
dente da República. Era tão óbvia a difi-
culciade que gerava para o Governo c para
o partido que não dá para entender como
políticos experientes ou como militares
que por 20 anos dominaram a vida pública
do país se deixaram paralisar e não diligen-
ciaram no sentido dc obter uma solução
quo desse uma saída para o sistema cm
declínio mas ao qual estaria destinado
ainda um último mandato presidencial.

Deixando de lado essas considerações
óbvias, c natural que agora o Sr Tancredo
Neves esteja enfrentando as pressões dos
que se julgam com direito a compartilhar
com ele do Governo que se instalará no
próximo mês de março. Por mais compe-
tente que seja na conciliação e na liarmo-
nização dc forças contraditórias — seu
ministério no regime de gabinete é uma
prova dos nove dessa habilidade — o
acordo e a acomodação das pessoas nos
lugares possíveis exigem paciência, tempo
e muita conversa.

Ele pode. por exemplo, não fazei o Sr
Olavo Setúbal Ministro da Fazenda ou o
Si José Serra Ministro do Planejamento,
mas as coisas têm dc ser bem explicadas e
postas cada uma cm seu lugar de modo
que não gerem ressentimentos e proble-
mas para o futuro próximo.

O futuro Presidente ganhou tempo em
matéria de diretrizes — em sua essência
tornadas óbvias por suas reiteradas decla-
rações, por seu estilo pessoal e por um
programa comum da Aliança Democrática
—- ao delegar a uma comissão paritária o
acerto de divergências e a definição dc
alternativas que ele já sabe quais são tanto
quanto sabe o que pretende fazer. Proble-
mas menores como a composição das me-
sas das casas legislativas e a escolha de
lideranças parlamentares lhe dão tempo
para dilatar o prazo de tornar públicas suas
decisões quanto à formação da equipe.

Essa equipe está na sua cabeça e no
seu coração desde o princípio, embora,
como tudo na vida, sujeita a correções.

A História da República dc 1946 tanlo
quanto a da República de 1964 lhe legou
heranças nem sempre fáceis. Foi, por
exemplo, o Presidente Dutra quem atri-
buiu status dc ministro de Estado aos
chefes dos Gabinetes Civil e Militar. Tal
situação tornou-se compulsória pela ascen-
dência no seu governo do professor Pcrci-
ra Lira, chefe da Casa Civil c influência
dominante junto ao Presidente. Mais tarde
a condição ministerial foi estendida por
eqüidade ao chefe da Casa Militar. Ambos
os cargos têm origem modesta, pois a
princípio tratava-se de secretaria pessoal
do Presidente.

Na realidade houve até hoje três che-
fes de Gabinete Civil que exerceram papel
preponderante no seu Governo, embora o
cargo tenha sido exercido também por
figuras eminentes como os Srs. Lourival
Fontes, Vitor Nunes Leal e Luís Viana
Filho. Mas dos Ministros do Gabinete
Civil os que dominaram a situação política
foram os Srs Pereira Lima, Leitão de
Abreu e Golbery do Couto e Silva. Os
chefes de Gabinete Militar nunca exerce-
ram papel relevante, embora os Presiden-
tes fardados os convocassem para a reu-
nião matutina dos ministros da casa. Não é
provável que o Sr. Tancredo Neves aceite
a sugestão de nomear um general de
quatro estrelas para seu Gabinete Militar,
para evitar constrangimentos hierárguicos.
O erro não está no número de estrelas do
titular mas no status de ministro que foi
conferido ao cargo.

Essa situação possivelmente terá se
tornado irretratável. Mas é de prever-se
que o estilo pessoal do futuro Presidente
dê a ambas as funções, na Casa Civil e na
Casa Militar, sua verdadeira dimensão,
definida pela tradição republicana e detur-
pada por circunstâncias que já desapare-
ceram.

CARLOS CASTELLO BRANCO

Salvador — O ex-Governador Roberto Santos
líder do mais forte grupo do PMDB baiano, previu
ontem que, já nos primeiros 60 dias depois da txissc
do novo Presidente da República, a política estadual
sofrerá profundas mudanças, "a 

partir de um grande
rèmancjámento dos quadros do PDS, que se verifica-
rá nas bases deste partido e tende a se refletir na
cúpula".

Santos, muito ligado a Tancredo Neves e que foi
presidente do extinto Partido Popular na Bahia,

admitiu que vem mantendo contatos com os senado-
res pedessistas que apoiam a candidatura Paulo Maluf
— Luiz Viana Pilho. Jutahy Magalhães e Lomanto
júnior — com certa freqüência. Negou, entretanto,
que islo já signifique a articulação de uma aliança,
visando às eleições gerais de 19K6,

— Mudanças importantes certamente ocorrerão
a curto prazo, depois da posse de Tancredo, mas isso
nada tem a ver com as conversas que estejam
acontecendo agora, que não envolvem compromis-

sos. Os assuntos regionais serão tratados somente
após n definição do novo Governo Federal, em
março.

Na opinião do ex-Goveinador, o fundamental
na Bahia não é uma eventual reforma partidária, e
sim, uma reforma do PDS, cujos quadros municipais
passariam por deslocamentos intensos, em conse-
qüência de medidas legislativas como a extinção das
sublegéndas, o fim da vinculação dc votos c outras,
que ele acredita que virão.

EXCURSÕES FERROVIÁRIAS
TRENS E HOTÉIS UE LUXO CABINES DUPLAS C/AR CONDICIONADO

PANTANAL MATOGROSSENSE

J01RH5J
w BOM Mi**»»' B°M?!«ÇW
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RODOVIÁRIAS •••**
FABULOSO SUL DO BRASIL - 11 (lias
SUL I» BRASIL ESPECIAL - 09 (lias
FOZ 00 IGUAÇU DIFERENTE — 08 dias
FOZ 00 IGUAÇU COM SUL FABULOSO - 16 dias
FOZ DO IGUAÇU ESPECIAL - 05 dias

. CIRCUITO QUATRO BANDEIRAS— 17 dias

(BRASIL • URUGUAI • ARGENTINA PARAGUAI)
BRASÍLIA E CAI DAS NOVAS - 09 dias
BAHIA. HISTÓRIA E BELEZA — 10 dias
FÉRIAS NO NORDESTE- 17 dias

R0D0AÉREA5 **•**
SUL DO BRASIL, UVA,
VINHO E FOLCLORE -08dias"
FOZ DO IGUAÇU RUDOAÉREA
— 07 dias
BAHIA R0D0AÊRFA-08 dias

AÉREAS *•*••
SALVADOR EM SOL MAIOR - 05 ou 08 dias
BRASIL EM SOL MAIOR - 19 dias
NORDESTE EM SOI. MAIOR- 12 dias
MANAUS EM SOL MAIOR -06 dias
EPC0I DISNEY— 12ou 15dias
MÉXICO AMIGO — 10 dias
PERU —07 ou 09 dias _-

. AGORA ARGENTINA - (B AIRES - 05 dlai/BARILOCHE -(• B. 5-

AIRES —09 ou 10 dias
EUROPA MÁGICA — (DIVERSOS R0IEIR0S PARA SUA ME1H0R ¦

ESCOLHA)

13 dias incluindo compras na Bolívia e Paiayuai. Hotéis 31*A
ShíiI.is Jau U9. 16 e 23 -- Fev; 1)6. IJ e 80 - Maiço 06 -

CIDADE DA CRIANÇA
:i ,lins inolulndo PlayrRiiipi Slmba Safari: Show Golllnl

Holal 4 «nelas. Snklas Jan 11, I8i 25 — Fw 01. 00. I:

e~ 1 ' on O O <.»*l«.r ÍMBRATUH 00197-00418Rua Sao José, 90 • 9.° andar *
*_«»•.  (esquina c/Av. Rio Branco) Tel.: 224-9455 %

3?

et
PEXCURSÕES CARNAVAL 85D

II Pausada do Rio Ouente
21 íai rio Iguaçu Argentina Paraguai
31 Cid. Históricas c/Gruta Maquine
4) CM Históricas Gruta Maquine Viradentas Sào Juãa Onl Rai
51 Me riu Itaiai
61 Guara/w. Vitória
71 Ilha rio Boi IHatel Senacl
Bl Vitória Guarapari
91 Campos rio Jordão

101 Paços de Caldas Águas da Prata Andradas
lII,Inteira das íciusas
líi Cid. Criarça • Pay Cenlm Simha Salari
13)ÁGUAS E PRAIAS PAUlIS1AS

U0 ÜI.1S
117 DIAS
IM DIAS
05 OIAS
ll!i I1IAS
05 UIAS
05 DIAS
04 DIAS
05 DIAS
05 DIAS
IM 0IAS
03 DIAS
04 DIAS

13 FEV.
15 b 16 I EV.
15 FEV.
15 FEV.
16 FEV.
Hi II V
16 FEV.
16 FEV.
16 FEV
16 FEV.
16 FEV
16e 17 FEV
16FCV.

URBI ET ORBI NA BARRA A MAIS NOVA IOJA DA SUA AGÊNCIA
Dt VIAGINS

AV. DAS AMtRICAS N.° 4790 - GRUPO 422 (Ed. Confio Profissional da Baria .

Junlo ao BARRA SHOPPING) TEL.: 325.9487

CIDADES HISTÓRICAS C/GRUTA DE
MAQUINE
Rio Congonhas. SSo Joio dei Rey. Tiràdentes, Rolo
llniirnntii. Ouro Pielo Marlana, SaharA. Cnrclishurgo. GlUla
cie Maquine. Rio.
DURAÇÃO: 04 B 05 dias SAÍDAS: 09. 10. 16. 17.

23. 24, 30. 31 Jan, 06. 07, 20, 21, 27, 28 Fnv 8b.

CIDADE DA CRIANÇA C/SIMBÁ
SAFARI
dio, S Paulo, Culado tia Criança, Play Contei, Simlia Safari.
Show iio Gnllinims, Rio.
(HIHAi;ÀII: 03 dias SAlUAS: 11, 18, 25 Jan, 01.
(18. 22 Fov 85.

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS

... A.fin.i» .mi ta nt AlílÃn

1'àmtaW.

FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO PELO

MIS TERIOSO RIO AMAZONAS •

Ria Gov. Vilrdriri. Felir d« SrnUnr
Micoiâ, Qirinhui, Cimplm Onnde,
Joio Pusoi, Natal. Moisord. Fortrlera.
Tinguí. CsmocIn.Parnaiba, Tnrilne,
Sio Luli, Belém. OS dln nurçando

jxlo Rio Ameionu. Mimui.

FOZ7DIAS- ARGENTINA, PARAGUAI -nio. Ragli-

lio Cunliba Vila Velha. Ponla Giossa. Guarapuava. Cataratas

do Iguaçu. Paraguai (Ho. Pios. Slioossnei), Argentina (Puerto

Iguazu, Misslones), Curitiba. S Paylo. nio.

Duráçio 07 dias • Saídas:

07 II 13 15-1719, 21; 2325 2»|ani 03; 06, 09,; 1.3, 15.16,21

M lev 03, 09, 16. 23 mar. U3. 04. 10. 14. 21 abr. 85.

ROTEIRO GUARANI - (Inédito) 
- Assunção ¦ Pa-

ragual ¦ Argentina; Fo? do Iguaçu, Itaipu, Guaira. las-

solo Fluvial - Sul iio Brasil.
DnraçàolJdias -Saídas: J9. 12.

15 19 21 |an. 0J. 07. 15. ?0 fov 07, I5.22m.il 04. II. 17

abr. 05, 11 mai. 06, 16 |nn. 05, 10, 15, 18 |ul. 85.

ROTEIRO DO OURO - (inèoito) - praias-
SERRAS-FEUMAS-ESrÀNCIAS. Rio. Cuiiliba. Joinville.

Rliimcnaii llapema. Florianópolis. Sanlo Amaro (Caldas da Im-

pmalri;) loiras. Porto Alegre. Estala Sanla Isabel. Novo

Hamburqo. Gramado. Canela (Hotel la]e de Pedra), Curitiba. S,

Paulo. Sâo José dos Campos. Caragualalulia, Ulialuba. Parali,

Angia dos Reis. Rio. Oniaçao 12 dias •

Saídas 04 18 Mai. 08. 15. 22 Abi. 06, 13. 20 Mal: 10. 17
Jun 08 15 >0 Jul: 05. 12. 19 Aon: U9. 16 Sei: 14, 21 Oul:
03. 18, 20 No». 02. 09, 16 007, 85.

VIAGEM AO SUL - A mali completa excursàoao sul do

Pais ahramnmlo SANIA CÁTaMA; PMIANA. RIO GRANÜE 00

sul - REGIÕES no vinho, uvas e nn caie, ida pcio litoral,

volta pela Serra, Sáo Paulo, CurHlha. ParanãguârJoInvllle, Biu-

nicnaii Itaiai, Camboriu. Florianópolis, Ciisciunia. lorits. P.

Alegre. Caiacol. Canela. Guniado. Cuias dn Sul. Garibaldi,

Benlo Gonçalves, Novo Hamburgo, Lages. Vila Velha. Ponla

Giossa. londrina, Sio Paulo. Ilio

Uii;Jc.ro 14 ilias ¦ Saídas
09 10 II. 13, 15, 18. 7? 25|an n2. 04, 05 Hí 10. 15.

16. 20 lev 02.05, 08. 15. 21 mar. 03. 04, 1(1. 14. 19 abr. 05.
10 mal. 07. 15 |iin 08.1! 15. |iil 85

SUL DO BRASIL G/FOZ IGUAÇU - nio, cumi-
ba. Paranaguá; Joinville. Blumenau. Vale iio Itajai. Camboriu.

Florianópolis. Crisciuma. Tones. Osório Porlo Alegre, Novo

Hamhurgo. Gramado, Canela. Cascala do Caracol Canas tio

Sul. Lages. Rio Ncgio. Cunliba. Vila Vollia. ro; do Iguaçu. Cala-

ratas do Iguaçu. Pio. Pies. Sliocssnci |PA(1A0UAI), Pucilo

Iguazu (Argelina). Guarapuava, londrina. Sao Paulo. Pio.

Duração 17 dias • Saídas
07.09. II. 12. 14 15. 18. 23. 2b |,lll. 0;. 04. 06. 1)8. 10. II.

14. 15. 16. 71 lev. 06.08. 15. 22, 25 mar 04, II, 17 abr 05.

M, 19 mai. 06. 15 jun 05.08.11.15 17, |ul. 85

ROTEIRO DAS MISSÕES - argenuna - pa-
HAGUAI - BRASIL - Rio. S Paula. Cunliba. Uai [Thermasj,

Sanlo Angela Rumas de SSo Miguel. São Bmia Sanlo lome.

Pousadas Minas de San Ignacio. Minl-Encarnaclon, Asiincion.

Fo; do Iguaçu. Guana. Maringá Londrina. S. Paulo. Rio.

Duráçio 13 dias • Saídas.
09 11 14 16. 21 jan 03.07.12. 16. 20 lev 05 10

16ni.il 04. 15abi 07.16.mai 06. |un 07. 10.13.16.18 nil !

MATO GROSSO - pantanal ponta porá 5
EST • BOLÍVIA - Conheça o mais misterioso Estado dD Bia-

sil Bio S Paulo. Cammnas. Rib Preto. Uberlândia. Rondono-

polis Cuiabá. Campo Giande. Coiumba. Pueilo Soares IBilll-

VIA), Oourados - P0N1A PUHA. 1'edio Juan Cahalero, Pres. Pru-

denle, São Paulo. Rio
Duração 15 dia» - Saídas

10 14 16 18 20 22|an 03 06,08. 10, R 16, 211 lev

ff5. 0B. 12. 16 mar. 04. 09. 16. 21 abr 04. 10. 1b. 21 mai 0

12.19 jun 07.10 '.? 15 17. 19 
[ul 85

'strelaa j 220 «HVEEf.S
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J. Carneiro
Pioneiro em Turismo
Ferroviário

A. KOGLINltda
AGÊNCIA DE VIAGENS

Av. Nilo Peçanha, 50/304
Tels.: 262-2985 / 262-3035
e 262-4284 — ABAV-068

ÉMBRATÜR nnwMooai i

IDAUt ÔNIBUS-VOLTA Dt AVIÃO-
DuiaçSo 2.1 dias - Saídas:

113 10. 24 Jan 07. 21 I ov ¦ 0/ Mai

04 Abr 07. 15 Mai 13.17JUII -04. II Jul 85.
IDA E V0L1A UE AVIÃO- 12 dias

visitando • S.lu Luií. Belém, Manaus Saídas:
15, 22 Jan -05.19, Fev

05 ¦ 19. Ma' •' -16. Alu -14 .2B1 Mal-

2b Ju» - 09.16 23 jul 85.

BRASÍLIA ¦ CALDAS NOVAS - ARAXÁ - TRIÂN-
GUIO MINEIRO, 5 DIAS NA POUSADA • Rio. Baibace-

na. Bolo Hori/onle. Irós Marias. Cristalina. Brasília, Cidade li-

vio, Cidades Saleliles. Anápolis, Goiânia. Caldas Novas (Pousa-
da do Rio Ouenle Holnl Tuiisino - 5 Estielas). Ilborljndla,

Uberaba. Arma. Ribeirão Prelo. Campinas, Sao Paulo, Rio.

IluraçSo 11 dias-Saídas
10. 14. 18. 22, 26. 30 jan 01 07. 17, 21 lev 07. 14. 21, 31

mai. II. 19. 22 abi 02. 09, Hi. 23 mal. 116, 13. 20 |iin. 85.

POUSADA DO RIO DUENTE - 05 dias na
POUSADA nio • Sào Paulo • Rib. Prelo • Caldas Novas

lliotcl Pousada c/Pensio Completa) - Campinas - Rio
Diiiacín: Oi Dias - Saídas: 09, 19 Fov: 09, 16 Mar; 13, 20

Atu; 11. 18 Mai; 15 Jun. 13. 20 Jul. 85

BAHIA ¦ CAMINHO DO DESCOBRIMENTO - Rio dt
Janeiro, Governador Valadares, lodlilo Olonl, Vitória da Con-

guisla, Jeguié, Feira de Sanlana, SALVADOR (OSdiai), llabuna,

Ilhéus, Porlo Seguro. Monte Pascoal, Sanla Crui de Cabralla,

Vitoria, Guarapari, Blo do Janeiro. Regresso opcional de avIJo,

da cidade de Salvador no 8.' (oitavo) dia da eicunío.
'Duráçio 

10 dias- Saidas: 07,12.
15. 21 |an. 09.15. 21 lev. 06. II. 18 mar. 06. 14, abr. 05, 16'

mai. 05. 16. fun. 06.10, 14.16, 19, 21, jul, 85

NORDESTE MARAVILHOSO - ida oe ôni-
BUS -VOLTA DÇ AVIÃO - Vi.igom por 9 Eslados do Brasil-

' 
Rio de Janeiro. Espiulo Sanlo, Bahia. Seigipe. Alagoas, Por-

nambuco. Paraíba. Rio Giande do Norte. Ceara (Ida de aviSo •

volta do ônibus).
Diir.içSi) M dias - Sant.n:

09. 1J. 13.'25 jan 02.05, 15. 21 lev. 04, 12, 16 mar. 04.08,

17 abr. 05. 17. 22 rnai. 85

TRANSBRASIL ¦ uranue' circuito brasi-
LEIllU - Rio. B. Hon.-onle. Bra^ha, Anipolis, Goiânia, .eres.
Rio Tocantins, Impcralrii, Belém. Manaus (OPCIONAL UE

AVlAO), Caslanlial. Capanema. Sanla Inei, Sâo Luiz, Grula da

Ub.ijaia, Teresina, Sobral. Fort.ili.:a. Mossoiò, Nalal, João Pes-

soa. Recite. Olinda. Nova Jerusalém, MacciO. Aiacaju. Salva-
dor. llabuna. Peito Seijuin. Monte Pascoal, Viloiia, Guarapari,
Campos, Niterói (Paute), Ilio.
Duração 25 dias • Saídas: 07, 16. 24

jan. 05. 16, 20 lev 06. 16 mar 04, 16alir. 07. 17 mai. D6.16

jun. 04. 05. 06, 16 |ul. 85.

ARGENTINA - SUL DO BRASIL - S Paulo. CmiUUa.

Paranaguá. Joinville. Blumenau. Itajai, Cambotiu. Florianópolis.

Tones, Gramado, Canela. Caracol. Novo Hamburgo, Caxias do

Sul, Porlo Alegre. Pelotas, Cbui. MONTEVIDÉU, PUNTA DELES-

TE. BUENOS AIRES (5 dias), Tigic o Delta dei Paraná, Plata, Mar

dei Plata. Buenos Aires. Monlevidéo, P. Alegre, Curitiba, Rio.

DuraçJo 19 dias -Saídas; 09.19 pn. 03 lev.

09 mar. 09 abr. 10 mai. 12 jul. 85

BARILOCHE ¦ Rio, Cunliba. Joinville. Vale Itaiai, Torres.

Porto Alegre Cliui. Monlevidéo. Punia dcl Fsle, Buenos Alies.

BARILOCHE. Ncininem. Baia Blanca. Mar dei Plala. Ia Plata. B.

AIRES. Santa le, Resistência, Pilcomayo, ASSUNÇÃO. Pueilo
85- Pies Slroessnrr Fo; do Iguaçu, Cnrililia. Rio

Ouraçao22dias-Saídas.' «9,10lan. 05,07

lev. 07 mar 04 abr. 02 mal. 05. II. 13 jul, 
85.

CHILE- DO ATLÂNTICO AO PACIFICO - Rio, Cuiiliba.
For. Assunção. Sla Fe. Córdoba iliavessia dos Andosl. San-

tiago. VmailelMar. Região dos Lagos Chilenos. Banloche. Baia

Blanca, Mar dei Plata, Buenos Aires, Monlevidéo. Punia dcl Es-

lc. PoMo Alfiqie. Cuntilhi. Itio
nuiaçao 25 e 30 dias ¦ Saídas -07.10 |ail. 02 05 lev

05 mar 04 abi 07 mai 02 e 10 jul, 85.

MATRIZ -Rua São José, 90 ¦ gr. 2003 • Tels,: 252 6156 (PABX) 2420147 embraiur ooowoou i

FILIAIS
COPACABANA ¦ Av. N. S. Copncalinns, 749 • gr. 705 ¦ Tels.: 236 0107 embratur ooowomm

TIJUCA (Pça. Saens Pnrial Rua C. de Bonfim, 346 • loja 220 (G. Vitiine da Tijuca)

Tels.: 234 7397 - 252 6156 embratur 00017 03412

NITERÓI Av. Amaral Peixoto, 36 - sobreloja 111 (Galeria Paz) - Tel.: 718 4090 embratur mou 02 419

IPANEMA ¦ PAXTUR ¦ Rua Vise. Pirajá, 330 ¦ loja 105 ¦ Tel.: 287 0999 embratur 0800157.0003rj

BARRA ¦ Av. das Américas, 4790 • sala 422 ¦ Tol.: 325 9487 embratur oooew 02 419

SÃO PAULO Av. Sào Luiz, 187 • 2." sobreloja sala 30 ¦ (Gal. Metrópole) • Tel.: 231 2983
t.VBRATUR DOOU04416 SP

a NOBRE TURISMO ^
"A CERTEZA DAS SAÍDAS"

Oferece seus mais cobiçados roteiros.
INTERNACIONAIS . „„.,,..„"VIAGEM CULTURAL A TERRA SANTA"

EGIPTO, GRÉCIA E ITÁLIA
Salda: 26/01/85 -- USS 698.00 {*)
Duração: 30 dias "MAGIA ORIENTAL"

ÍNDIA, CHINA E JAPÃO"
Saida: 24/05/85 — USS 2.980.00 O
Duração: 33 dias "DISNEYWORLD"

MIAMI, ORLANDO E EPCOT CENTER
Saída M/01/85 - USS 962,00 (*)
Duração 14 dias
(") Preço parte terrestre — Verifique novas saídas
NACIONAIS "MOMENTOS EM BÚZIOS"
Dois dias de mayia tropical,
Saldas: terças, quintas e sábados — USS 80 00

"COSTA VERDE U ILHAS DE SONHOS"
Três dias de aventura no passado — USS 80.00

Informações e Reservas

VÍ/ R Ouvidor, I30 - 2° and. 210 Tels 222-7436
— 222-7636 222-5923 — 232-8449 OU NO SEU

AGENTE DE VIAGENS EMBRATUR-03145-01-41-9_ -...
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Prefeitura
divide
pemedebistas

Salviitlor — A disputo pela
1'rcfciliirn dc Salvador, cm
eleições diretas, já provoca
uma profunda cisão na bancada
pemedebista na ('Amara Muni-
cipal, envolvendo ainda outros
segmentos do partido.

Vereadores conservadores
uniram-se a outros ligados ao
ex-Ooyernadoi Roberto San-
tos, ao presidente regional do
partido, Deputado Marcelo
Cordeiro c ao Deputado fede-
rai Haroldo Lima, vinculado ao
Partido Comunista do Brasil
(PC do B), c conquistaram o
completo controle da Mesa da
Câmara c da liderança da Opo-
sição. desfechando um golpe
nas aspirações do ex-Prefeito
Mario Kertcsz e do alé então
líder l;crnando Schmidt, de
chegarem à prefeitura.
PACTO

Nos últimos dias dc dezem-
bro, cm reunião interna da
bancada, o grupo indicou para
a presidência da Casa o Vcrca-
dor Ib Matos, derrotando, com
o dobro de votos, a candidatu-
ra de Fernando Schmidt ao
cargo, o que praticamente eli-
minou suas chances de proje-
tar-se como candidato a Prcfei-
to. A Vereadora Lidice da Ma-
ta, ligada ao PC do B, derrotou
seu concorrente à liderança da
bancada, Paulo Fábio, vincula-
do ao Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB).

Esta semana a cisão foi con-
suniada, com a eleição formal
da Mesa da Câmara. Presos
por um pacto dc submissão à
vontade da maioria, o grupo de
oito vereadores pemedebistas
derrotados na reunião da ban-
cada recusou aliança proposta
pelo PDS para disputa em pie-
nário, mas nâo aceitou cargos
na Mesa nem no Colégio dc
líderes. E fez violentos proles-
los públicos.
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USA - CANADÁ - MÉXICO
Dlsneyworld Epcot Center

DURAÇÃO: 08 ¦ 13 -17 - 22 o 26 Dlai

MIAMI CABO KENNEDY • ORLANDO - DI5NEYWOBID - EPCOICFN1FR - WASHINGTON

NEW YORK ¦ MONIREAl TORONTO ¦ NIAGARA FAI.LS • SÀO FRANCISCO • IAS VEGAS
• IOS ANGELES • ACAPULCO • MíXICO

A TRADICIONAL EXCURSÃO AMÉRICA MARAVILHOSA
AGORA COM AS SEGUINTES VANTAGENS:

Imita» a*roai piomoclonali • Gula acompanhante durante lodo o porcurso
_ '_; , _ » .1 rt.11 i... _• cet»ri/"\e 11MirtOC At% r»ntln rs r-nnn
Parlo torroirtfo a pm.— 

~~"
Holóls do prlmolra c

¦ 1'llllt.» UMItHJt IJfJIIIUMUIIIIIi
• Parlo torrortro a proçoi econômico»"'""] classe

Visitando oTÈSTADOS UNIDOS ds cosia a coila.
mais CANADA • MEXICa

SAÍDAS: JAN. 08, 10, 15,17, 22, 21, 2ÍI, 31 • FEV. 07, 11, 19, 26 - MAR. 07, 11, 19, 2B

ABR 01 II, 23 30 • MAI. 02, 09, 21, 211 ¦ JUN. 06, 13, 13, 25 • JUL. 02, 01. 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30

AGÒ 01, 08, 20, 27 - SET. 05,12, 17, 21 • OUT. 03, IO, 22, 29 • NOV. 07,11

niO DE JANEIRO
CENTRO - RUA MÉXICO. 21 IOJA
TEL:220-1840
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ. 547
IOJA A -TEL: 511-1840
SÃO PAULO: AV. BRIG. FARIA LIMA. 1501

TEL.: 011)210-1666
CAMPINAS: SP - RUA DA CONCEIÇÃO. 289
TEL : (0192) 32-6188 

Ricllt: Rua dl Concírdll, 153 S/604 • Ini.: (031) 224-0032 / 224-1118
Sihndor: Rui Vlic. do Roslrlo. 9 S/HW-til.: (071) Í«-D731 / 242-937!
Porlo Aliori: Rui dos Androdis, 113TS/1608- lil: 10512) 25-1062
Curitiba: Rua XV dl Novombro. 362 -S/003 ¦ tol.: (041) 222-H32
Balo Horlronll: Rui Gollacaill, 71 S/1204-Ul.: (03^) 226-3335

iivionArulh ooooj DO-aH.; r >,
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Sonhos portugueses, lagosta e camarão-rosa,
caras delícias no cardápio da Presidência

Brasília — Nos 28 dias de fevereiro deste ano, os funciona-
tios da Presidência da República — os de alto escalão, natural-
mente — consumirão cerca dc dois mil e quatrocentos quilos de
camarão de tipos variados, desde o rosa, com casca, cujo quilo
custa hoje CrS 110 mil, até o sete barbas, de CrS 11 mil o quilo, a
um custo total dc, aproximadamente, CrS 180 milhões.

A informação pode ser obtida no edital da tomada de preços
n" 03/85, da seção de Licitação c Compras da Diretoria Adminis-
tiativa da Presidência da República, que também torna público
que essa despeja correrá por conta de "recursos específicos
consignados no orçamento da União".

Lagostas
Além do dispendioso camarão, a tomada de preços prevê a

compra de cinco quilos de lagostas inteiras, 10 quilos de carne dc
siri. 10 dúzias dc casquinhas de siri, 350 barras e 150 sacos de 2
quilos dc gelo. mais 3 mil 920 quilos de peixes, variando de
hadock a surubim, num total de CrS 223 milhões, a preços de
hoje. segundo fornecedores da praça.

Tudo isso faz parte de uma estimativa mensal, elaborada na
Diretoria Administrativa da Presidência, e, segundo alguns
funcionários, destina-se a abastecer os Palácios do Planalto e da
Alvorada — que. apesar de desativado, tem funcionários na sua
guarda e manutenção — e as Granjas do Torto (onde mora o
Presidente João Figueiredo) e do Ipê (residência oficial do
Ministro Leitão dc Abreu, chefe do Gabinete Civil). No edital,
entretanto, há menção apenas ao fato dc que estes gêneros
destinam-se aos "palácios e residências oficiais da Presidência da
República". A tomada de preços tem validade até o dia 31 de
março, ainda segundo o documento.

Mas o abastecimento da Presidência da República náo é só
esse, Uma outra tomada dc preços, e de n" 04/85, com validade de
Io a 28 de fevereiro, dá conta de que os funcionários da
Presidência-—de Figueiredo ao pessoal de manutenção, passando
pela guarda — consumirão cerca de 30 toneladas de carne de
vaca, a um custo total de CrS 239 milhões.

Sonhos
E no edital de tomada de preços n" 05/85, válido de Io de

fevereiro a 31 de março, anuncia-se que serão consumidos com o
mesmo fim 900 pães dc forma, cinco toneladas de queijo prato,
7.500 copos de iogurte, 15 mil "sonhos 

portugueses de massa
cozida, recheados com creme", e 20 mil litros de leite tipo C,
entre vários outros itens, somando um total de CrS 93 milhões,
segundo avaliação de fornecedores da praça que não quiseram
identificar-se,

Todas essas despesas com filé-mignon, sonhos portugueses e
camarões somam, segundo esses fornecedores, mais de meio
bilhão de cruzeiros. Assim, pode-se concluir que o abastecimento
da Presidência da República com carne, pescado, pães e laticínios
custa ao país cerca de CrS 6 bilhões por ano. a preços de hoje.

Esses gastos não envolvem, segundo funcionários da Presi-
déncia. a residência social do Ministro-Chefe do Serviço Nacional
de Informações, General Octavio Medeiros, cujo abastecimento
corre por conta do próprio SNI.
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Península dos Ministros: o verde e caro luxo de altos funcionários do Governo

Ministérios custeiam 41 mansões

Salaanos alt os e

Brasília — Sáo 366 mil metros quadrados dc mordomias:
41 residências dc luxo, vastos gramados c coloridos jardins,
frondosas árvores, piscinas bem tratadas, tudo guardado por
um policial a cada 700 metros. A Península dos Ministros —
espécie dc gueto do alto poder da República —, às margens do
Lago Paranoá, vai, no próximo Governo, mudar dc donos. O
candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, provável
Presidente, já prometeu colocar à venda as casas até agora
sustentadas pela União.

É neste setor da cidade, considerado o mais valorizado do
Plano Piloto, que mora o candidato do PDS, Deputado Paulo
Maluf, segundo cie numa residência alugada — paga CrS 2
milhões mensais.

Ocupação

As casas de alto luxo da Sucad — Iodas com piscinas —
são ocupadas pelos ministros dc Eslado, procurador-geral,
consiiltor-gcral, diretor do Dasp, sccrctários-gcrais de minis-
terios, diretor da agencia central do SNI, dirctor-geral da
Polícia Federal e presidentes das empresas estatais do grupo 1
(as mais importantes), com sede cm Brasília. Com residências
pagas pelo Poder Legislativo habitam, também a Península
dos Ministros, os presidentes do Senado federal c Câmara dos
Deputados.

No total, a Sucad, segundo seu presidente, General Almir
Pinto dc Castro, detém no Distrito Federal o controle dc 11
mil residências destinadas a funcionários dos segundo, terceiro
c quarto escalões dos ministérios. Este ano, cm taxas dc
ocupação e manutenção, a Sucad arrecadará um total de CrS

Brasília — A. Dorgivan

23 bilhões, considerados insuficientes para a conservação
dessas habitações.

Orçamento
Os gastos com alimentação e serviços gerais de cada

ministro, presidente de estatais c sccrctários-gcrais dc ministe-
rios serão fixados, para 1985, no quadro dc detalhamento dc
despesas, a ser publicado ate o dia 17 dc janeiro pela
Secretaria de Orçamento e Finanças, do Ministério do Plane-
jamento

Para evitar os abusos ocorridos no passado, denunciados
pela imprensa, o cx-Prcsidentc Ernesto Geisel proibiu, duran-
te seu Governo, qualquer tipo de suplcmcntação dessas
despesas, determinando que o que ultraapassasse ao fixado
pelo orçamento corria por conta do ocupante do imóvel.

Alem das residências oficiais, os altos funcionários do
Governo têm direito a carros oficiais para 

"uso exclusivo do
serviço público", mas que. cm Brasília, são vistos freqüente-
mente em estacionamentos dc restaurantes, supermercados c
escolas. Para um assessor do DASP, estes seráo dois proble-
mas dc difícil solução para o próximo Governo. Entende que
limitar o número de carros oficiais em uma cidade eminente-
mente administrativa seria "impossível" c vender os imóveis
para os atuais ocupantes seria "uma temeridade".

Pela lei, a taxa dc ocupação dos apartamentos e'calculada
com base cm um milésimo do valor do imóvel já qualificado,
bem abaixo do preço dc mercado. Vender o apartamento pelo
preço histórico — da época da construção — seria aviltar o
patrimônio público c pelo preço real, o funcionário com seu
salário não conseguiria assumir o valor das prestações.

MÁRCIO BRAGA
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Valorize a viagem
dos seus sonhos.
Para qualquer

parte do mundo
Brazilian Promotion
Center, a certeza da

melhor viagem
de sua vida.
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TURISMO

Av Pres. Anlônio Carlos. 51/!9»and - Cenlro
rol:. J20-8070(PABX) EMBRATUR n°0020300417
n Visconde rie Pirniá, 207 lj 115- Ipanema
Tel 267-el 11 (PABXI EMBRATUR n°00203 OO <l 1 7

outras vantagens
Brasília — Teoricamente o maior salário do país. na área federal,

deveria ser menor que o do Presidente ila República; fixado, a partir de Io
de janeiro, em OS 4 milhões 598 mil on, mais uma verba de representação
de CrS 1 milhão 148 niil 47", perfazendo um total de CrS 5 milhões 742 mil
545.

O próprio Presidente Joáo Figueiredo, no final de 1984, contudo,
assinou o Decreto-Lei n° 2.2(16, de 28 dc dezembro, fixando o leto de
remuneração das estatais (denominado salário FIG) em CrS 7 milhões 465
mil 31)9. sem contar gratificações.

São os seguintes os salários, funções e vantagens adicionais dos
ocupantes de cada grupo de DAS (funcionários de asscssoramenlo supe-
rior):

DAS 6 — Secrctários-Gcrais dc ministérios: CrS 3.692.249 mais 60% de
representação mensal: carro oficial c casa mobiliada no Ugo Sul.

D.\S 5 _ Presidentes de autarquias como Incra, INAMPS, INPS,
secretário de controle interno dos ministérios, assessor especial de abasteci-
mento e preços da Seplan-, CrS 3.219.126, mais 55% dc representação
mensal: apartamento funcional c carro oficial.

DAS 4 —Chefes dc gabinete, secretários-gerais adjuntos c presidentes
de pequenas autarquias como a Central de Medicamentos (Cerne): CrS
2.942.277 mais 50% dc representação mensal, apartamento funcional e
carro oficial.

DAS 3 — Chefes em nível de coordenação, diretores de administração,
coordenadores de comunicação social c assessores parlamentares: CrS
2.425.8S1 mais 45% dc representação mensal.

DAS 2 — Assessores de departamentos e chefes de divisão: CrS
2.024.896 mais 35%.

DAS 1 — Assessores em geral de nível superior: CrS 1.522.980 mais
20%.

Leia editorial "Mordomado de Brasflia"
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Aqui é Walt Disney. Preciso de uma passagem

paia Epcot Center, para levar o Donald e a Margarida
em Lua de Mel à Terra do Futuro. Mas quero um pre-
ço do passado.

O Sr. manda, Sr. Disney. A casa é sua.

Viajando pela SKY TURISMO você não paga o
pato e ainda tem um atendimento de primeira cate-
goria rumo ao Mundo Encantado de Disney. Você
vai adorar as inúmeras aventuras que o osperam na
Tomorrowland, na Terra da Fantasia, em Bush
Gardens, Sea World e muito, mas muito mais.

• Saída Especial dia 14 de fevereiro com a VARIO

VOCE NÃO ESCUTA DIREITO?
PODE CORRIGIR, SABIA?

Aparelho Auditivo••-MiftVui
PARA QUALQUER TIPO E GRAU DE

SURDEZ
Vienríailónè

Recebe seu aparelho usado, qualquer marca, como oane Oe paga
mento. saldo a longo prazo Demonstração sem compromisso.

GARANTIA 12 MESES. ASSISTÊNCIA PERMANENTE

252-9624 OU VA A NOSSA FILIAL
OE SEU BAIRRO EXPERIMENTEI

mU|| A CERTEZA DE UMA VIAGEM
Sil9 SEGURA É FELIZ

iUrtSmO Tels-: 220-5258 e 262-9507

À cada 700 metros, policiais
AV. ALMIRANTE BARROSO, 63 - Gr. 1314

Embratur 00882-00-41-3 - ABAV 215

hcrkes rcRHANDK sa. vlei-nalone
CEMR0 Av Rio Branco 133 - 18- 

* 
MADIjREIRA Mana trdüs 96 603

COPAC Av Copacabana BRO Gr. 302 penha Av Bias de Pina 24 - Cn, I
TUUCA Conde de Bonlim 3?0 Sl ?W NITERÓI Cel Gomei Macnado 38 <(H
MEIER R Dias da Crui '5i - Gr 406 BfWSUC Cardoso de Morais 61406

B HORIZONTE Curitiba 68". - Gr 702

^*wM*M* taw *waa*_ £^ ¦«««¦¦ ^aasaaaad d>***aaaaa> «¦ i*»ti
R10SUÍ

D

UM vÍ^r'::
mws*mm*mmmiiaemc*r7>m-mmm-wTmmj-'nm<: vnmmmmm-marmimauv ihihhmwi_iiwim—uniu mu iiMii/.a-atf-cm^tiLr¦*-¦ —r wr_*-_---n

\Wh\ ]f\\

Daqui a 3 dias, a primeira equipe estará
iniciando a montagem do maior quebra-cabeça do
mundo no G5 do Rio Sul, das 10 às 10 horas da
noite. E até o dia 26 de janeiro, mais 14 equipes
também estarão tentando vencer o grande desafio: a
quebra do recorde mundial em tempo de montagem.

Entre com sua torcida e venha vibrar pela emoção
do recorde mundial. Os Ewoks também
vão estar lá torcendo e r"~
sorteando brindes incríveis • v
pra quem estiver dando * M
aquela força.

Não fique de fora.
Paiiicipe do grande -.
desafio. k [ J

«—J —-~r-

I rio sul
shopping center

\

J i
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Fimeiredo^á não sente dores e quer comer feijoada
A recuperação do Presidente João Figueiredo — operado

da coluna anteontem, no Rio — lem superado a expectativa dos
médicos que o assistem. Ontem dc manhã, menos de 24h após a
intervenção cirúrgica, cie não sentia dores, começou a ahmcn-
tar-se dc líquidos e, segundo o neurologista Paulo Niemeyer,
"queixou-se apenas da comida; queria feijoada de almoço . A

previsão dc Niemeyer é de que Figueiredo permaneça até a

próxima scxla-feira na Casa de Saúde São José c, "se tudo
correr bem, poderá retomar o ritmo normal de trabalho em 1.1
dias". . .

Ontem dc manhã, o Presidente recebeu apenas as visitas
de parentes amigos e dos Ministros da Casa. Os Governadores
Gerson Camata, do Espírito Santo, e Hélio Garcia, dc Minas
Gerais, ambos do PMDB, também estiveram na casa.de saúde
e atendendo a determinação dos médicos, que limitaram as
visitas, assinaram o livro dc presenças. Os dois políticos
concordaram cm que náo houve necessidade do Presidente
licenciar-se do cargo e transmiti-lo ao Vice, Aureliano Chaves.
Hélio Garcia revelou que o candidato da Aliança Democrática,
Tancredo Neves, deverá visitar Figueiredo esta semana. Hoje,
às lOMOmin, o candidato do PDS, Deputado Paulo Maluf visita
o Presidente na clínica.

Bem disposto
A manhã de ontem na casa dc saúde foi bastante movimen-

tada. O primeiro a chegar, como vem ocorrendo desde a
internação do Presidente, na quarta-feira, foi o Porta-Voz do
Palácio do Planalto, Carlos Átila às 8h25min. Mas a primeira
informação sobre o estado dc saúde de Figueiredo foi dada meia
hora depois por José Fizs, clínico da equipe do neurocirurgiao
Paulo Niemeyer. Pelas informações que recebeu dos plantonis-
tas que assistiram ao Presidente durante a noite, Figueiredo
dormiu bem, "não teve complicações ou intercorrencias que
preocupassem, dentro de um quadro de pós-operatório normal;
acordou por volta de 8h e tomou chá".

Logo cm seguida, Carlos Átila informava que as dores na
coluna de Figueiredo diminuíram cerca de 90%, acrescentando
que as visitas foram desaconselhadas pelos médicos c que o
ideal seria o Presidente ficar repousando na penumbra, se

pQssívcl dormindo. Disse que também de acordo com os
médicos, Figueiredo depois que sair da casa dc saúde deverá
ficar mais dez dias em repouso relativo em Brasília. As 9h30min
chegou o Ministro Leitão de Abreu, do Gabinete Civil, que
deixou o local 15 minutos depois. Pouco antes das lOh chegaram
juntos os Ministros Danilo Venturini, de Assuntos Fundiários, e
Octávio Medeiros, do SNI, precedidos pelo Embaixador do
Brasil em Washington, Sérgio Corrêa da Costa.

O primeiro Governador da Oposição a visitar o Presidente
fõi Gerson Camata, do Espírito Santo. Ele disse que estava indo
de Sào Paulo para o Espírito Santo c fez questão dc fazer uma
escala no Rio "especialmente para levar votos dc melhoras a
Figueiredo". Declarou que 

"nos últimos seis meses tem tido um
relacionamento muito bom com Figueiredo, principalmente na
área política". O último dos Ministras da Casa a chegar à clínica
foi Rubem Ludwig, do Gabinete Militar, dez minutos antes das

jj1^: Mais visitas
Ao contrário dos dias anteriores, o esquema de segurança

foi relaxado. A movimentação da repórteres no pátio quebrou o

silencio motivando queixas da direção da Casa dc Saúde Sao
José aos assessores do Presidente. A segurança foi então
reforçada, c um cordão dc isolamento colocado na poria do
setor que dá acesso ao quarto do Presidente. As lllil.Snun
chegou o Governador de Minas, Hélio Garcia que, como
Gerson Camata, também não teve acesso ao quarto do Presi-
dente, mas fez questão de assinar o livro de presenças. Ele foi
recebido pelo assessor especial da Presidência, Coronel Piero
Gobato, com quem conversou cerca dc cinco minutos.

O ncurocirurgião Paulo Niemeyer chegou às 1 lhl5min c às
1 lh20min chegaram praticamente juntos, o Ministro dos Trans-

portes, Cloraldino Severo c o ex-Governador do Rio dc
Janeiro, Chagas Freitas. Os dois também não tiveram acesso a
Figueiredo, mas como os demais receberam de assessores,
informações sobre o excelente quadro pós-operatório do Presi-
dente Chagas ficou poucos minutos no local e disse que como
amigo foi levar votos de melhoras. Cloraldino Severo à saída,
contou que, embora a agenda de janeiro do Presidente tenha
sido cancelada, irá no dia nove à Foz do Iguaçu, tratar com as
autoridades argentinas a renovação do convênio dc transportes
marítimos entre os dois países.

O Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, também esteve na Casa dc Saúde São José. Chegou às
llh35min c, às 12h chegava o General Costa Cavalcanti,
Presidente da ltaipu Binacional. Às 12h20min Paulo Niemeyer
e Carlos Átila desceram juntos do quarto dc Figueiredo. Atila
contou que o Presidente estava muito bem, já havia lido jornais
e naquele momento assistia televisão. Niemeyer conversou com
os jornalistas c contou sobre a recuperação do Presidente:

— Ele dormiu muito bem, não se queixou dc dores e não
precisou sequer tomar analgésicos. Me disse que foi o melhor
pós-operatório que fez em todas as operações a que já foi
submetido e deverá receber alta cm uma semana. O Presidente
está muito conversador, querendo falar muito. Está satisfeito,
eufórico e contente, movimentando-se bem, mas deitado.
Depois que sair daqui poderá voltar a Brasília e na segunda-
feira já poderá despachar com os Ministros, embora se quisesse,
poderia despachar até mesmo hoje (ontem) e domingo já
poderá comer filé com fritas — contou o médico, que riu ao ser

indagado se o Presidente poderia voltar a montar e respondeu:
"não entendo nada desse negócio de cavalo c comigo ele não
fala nem de política, só de medicina".

As últimas visitas que recebeu durante a manhã foram a do
irmão, dentista, Luís Felipe, que chegou com o empresário

Georeés Gazzale. Os dois ficaram no quarto durante quase por
duas horas e Gazzale, à saída deu a mesma informação dos

médicos- "elc está ótimo mas não se satisfaz com a sopinha que
comeu no almoço. Está bem-humorado, conversando e nao está

ressentido dc maneira nenhuma com o Nishimura (fisioterapeu-
ta paulista que tratou do Presidente antes de ser submetido à

cirurgia), e também não há qualquer ressentimento entre
Nishimura e Niemeyer" — disse.

BRUNO THYS
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Leitão chega à casa de saúde para ver o Presidente

Recuperação alegra Tancredo-
Belo Horizonte — "Um motivo de

regozijo para todos os brasileiros". Foi
assim que o candidato dá Aliança De-
mocrática à Presidência, Tancredo Ne-
ves, reagiu ao saber que o estado de
saúde do Presidente Figueiredo apre-
sentava sensíveis melhoras após a ope-
ração na coluna.

Tancredo afirmou que Figueiredo
tem condições dc seguir no comando
do Governo, pois 

"o Presidente conti-
nua na plenitude de suas faculdades de
discernimento para continuar gover-
nando e administrando o país com toda
a sua eficiência".

Êy ¦ _JBK I .rüSfcjl i, J

Tancredo Neves

"Dulce, você é o meu colírio"

Sarney diz que Carta não
sofreu "nenhum arranhão"

' Yul
D Dulce Figueiredo

Joáo, tem um probleminha aqui
no seu olho (o esquerdo).

É, mas agora vai passar, porque
você é o meu colírio.

Não é um diálogo entre dois namora-
dos, como parece à primeira vista. É uma
conversa entre o Presidente João Figueire-
do e Dona Dulce, no apartamento 720 da
Casa de Saúde São José, onde o Presidente
se recupera da operação da coluna. A cena
ocorreu ontem, às 18h, segundo o testemu-
nho de dois assessores.

Dr., eu preciso ficar bom logo.
Tenho muito o que fazer. Já treinei o meu
cavalo Degredo, para voltar a montar.
Além dele, tenho o Corsário e o D. Fclipo,
que vou também trazer para as baias, no
sítio de Nogueira.

Com esse estado de espírito, bem-humorado, Figueiredo
se dirigiu ao clínico José Marcos Fisz, que o examinou, no início

'da noite.
Olha, Presidente, o Sr. não pode conversar demais —

; advertiu o médico, demonstrando a ascendência que conseguiu
; sobre o comportamento impulsivo e recalcitrante do Presidente.
}.___._, — O que eu queria mesmo cra comer bacon com fritas ou

uma feijoada — reagiu Figueiredo, exibindo o seu temperamen-
to brincalhão que sempre demonstrou, na intimidade, segundo

.D seu médico particular, Dr. Newton Mattos, que o acompanha,
dc um apartamento ao lado.

g — E posso dizer a vocês — explica o médico aos reporte-
res — o Dr. Haruo Nishimura foi muito útil ao Presidente, mas
àté um determinado período. Depois, nós tivemos que assumir

"o comando da operação e a verdade é que ele não sente mais
'ídores. 

Elc vai ficar durante sete dias no hospital. A partir daí,

jiào sabemos o que cie vai fazer.
Depois de prestar à imprensa, com visível entusiasmo, tais

informações, o Dr. Newton Mattos, um Coronel do Exército
!__

que pretende se mudar para o Rio, depois
do Governo, para continuar tratando do
Presidente, acrescentou.

— O Presidente, hoje, eslá melhor
do que há um mês atrás, quando tratado
pelo Dr. Nishimura. É uma prova de que
nós aceitamos.

Esse desabafo do Dr. Newton Mattos
comprova o clima dc ciúmes ou divergên-
cias que influiu na decisão de operar o
Presidente e afastar do seu tratamento o
ortopedista dc São Paulo, Haruo Nishi-
mura.

Figueiredo se orgulha da simplicidade
do seu apartamento: uma poltrona de três
lugares c um telefone à cabeceira. No
Othon Rio Palace, cm Cocapabana, 20

apartamentos estão ocupados por ministros e agentes dc segu-
rança. O Chefe da equipe, Coronel Periassu Mattos, está
revoltado com a televisão, que noticiou sua ausência do hospital
no momento em que o Presidente se submetia à operação.

Dona Dulce tem-se demonstrado carinhosa, procurando
estimular o marido no seu processo de recuperação. Divide seu
tempo entre algumas horas dc repouso no Copacabana Palace c
na assistência a Figueiredo, no hospital, como informaram três
dos principais assessores presidenciais.

O Presidente pouco liga o televisor cm frente. Mas se

preocupa muito com o seu papel na sucessão. Ele disse ao
Ministro Leitão dc Abreu que 

"não tem nada dc anormal. Eu
cumpro a Constituição até o fim", como disse o Ministro, cm
entrevista, no Hotel Othon, onde está hospedado. No fim da
tarde, ele foi relatar a Figueiredo, como falou à televisão.

O Presidente, segundo um secretário, considera-se total-
mente bom, depois da operação, e se vangloria da sua resistên-
cia. "Por isso é que acredito que ainda vou montar o "Dcgre-

do". Eu quero sair logo daqui" — disse ao clínico José Marcos
F,SZ- VANDERLEY PEREIRA

Brasília — "Náo há nenhum arranhão à
Constituição". A declaração, categórica, foi
feita ontem pelo Senador José Sarney (MA), à
saída do Palácio do Jaburu, às 14h, depois de
uma reunião de duas horas com o Vice-
Presidente Aureliano Chaves, da qual partici-
param o cx-Govcrnador dc Minas, Francelino
Pereira, c o Senador Marco Maciel (PE),
todos do comando da Frente Liberal.

— Nós estamos numa fase de absoluta
normalidade dentro do quadro constitucional
c não há nenhum arranhão à Constituição.
Não vejo nada demais cm que o Presidente
João Figueiredo tenha feito uma pequena
operação, da qual irá se recuperar cm condi-
ções dc exercer a Presidência — afirmou
Sarney, candidato a Vice-Presidente na chapa
de Tancredo Neves.

Digerindo
Sarney, no interior do Opala bege do

Senador Marco Maciel, que estava guiando o
veículo, afirmou ainda que não causou qual-

"O Presidente é
Os políticos que estiveram ontem na Casa

dc Saúde São José, mesmo os da Oposição,
discordaram do ex-Procurador Geral da Repú-
blica, Henrique Fonseca dc Araújo, que consi-
derou "um flagrante descumprimento da
Constituição, o fato dc o Presidente João
Figueiredo não ter passado o cargo ao Vice-
Presidente Aureliano Chaves, antes dc ser
submetido à cirurgia na coluna".

— O Presidente é o primeiro juiz de sua
incapacidade c em nenhum momento julgou-
se sem condições de exercer o cargo. Náo há

quer 
"estranheza" o fato dc o Vice-Presidente

Aureliano Chaves não ter assumido a Presi-
dência durante as três horas cm que Figueire-
do esteve anestesiado, submetendo-se à cirur-
gia na coluna, anteontem.

A decisão dc transmitir ou não o cargo, no
entender do Senador, é da competência "ex-
clusiva" do Presidente Figueiredo, a quni cabe
também resolver se está cm condições de
governar. Sarney atuou como o porta-voz do
grupo e só comentou a doença do Presidente
por insistência dos jornalistas. Aproveitou,
porém, para desejar — em nome dc Iodos —
"votos dc rápida recuperação ao Presidente".

As declarações do Senador, segundo inter-
pretação de dois categorizados políticos liga-
dos ao Vice-Presidente, dão conta de que
Aureliano Chaves c o comando da Frente
Liberal já digeriram o fato dc o Presidente
João Figueiredo não ter feito a transmissão do
cargo durante a realização da cirurgia e de que
a cúpula do Governo sequer tenha cogitado a
hipótese para a fase da recuperação.

o primeiro juiz"
nenhum dispositivo além da disposição consti-
tucional regulando a questão e, da vez ante-
rior, o Presidente não discutiu e foi o primeiro
a participar o próprio Congresso que desejava
se afastar do cargo para sua recuperação. Ele
está capacitado a decidir as questões que
formam o trabalho do Presidente — disse o
Ministro Danilo Venturini.

Venturini reagiu a uma pergunta sobre a
possibilidade de tumulto no país, caso o Presi-
dente se afastasse da Presidência: "O Brasil é
um país adulto, graças ao bom Deus".

Ackel acha
que doente
é o PDS

A ansiedade com relação _
saúde do Presidente Figueiredo
acabou às I9h, na Clínica São
José, quando o porta-voz Car-
los Átila disse que o Chefe da
Nação "poderia até estar des-
pacliando". Depois ele conser-
tou a frase: "Mas, na segunda-
feira, eu garanto que estará
despachando com mais Hbcr-
dade..."

Dois minutos depois, cabia
ao Ministro da Justiça, Abi-
Ackel, ainda na sala de im-
prensa improvisada, afirmar,
com mais ênfase, para aliviar •
tensão, que 

"Figueiredo passa-
râ a faixa presidencial ao sen
sucessor" e quem se mostra
"um enfermo crônico é o PDS,
mas que o mal do partido ofi-
ciai pode ter cura".

A TENSÁO
Todos os que desciam do

quarto onde se encontrava o
Presidente traziam uma fraso
dc efeito e o propósito delibe-
rado de afastar a hipótese d»
uma longa convalescença no
Rio. Gil Macieira, presidente
da Caixa Econômica Federal,
garantiu ter ouvido de Figuci-
redo "três ou quatro pala-
vrões". E insistiu: "Elc tem um
jeito muito próprio de se cx-
primir."

O médico Aluisio Salles,
presidente do INAMPS, veio
confirmar o que dissera o medi-
co Newton Matos, para quem o
Presidente Figueiredo deverá
ficar por mais sete dias no Rio.
Aluisio Salles, que acompa-
nhou a temporada do Presiden-
te cm Clcveland, "cuidando
daquele grande coração", disse
que um enfartado, como c o
caso de Figueiredo, "resiste
bem a uma outra operação". E
acrescentou: "Agora, espero
que não haja outra."

Os Ministros Walter Pires,
do Exército, Leitão de Abreu,
da Casa Civil, c Danilo Ventu-
ri ti í. dos Assuntos Fundiários,
passaram boa parte da tarde na
Clínica São José. Mas coube a
Carlos Átila dar um informe
final sobre a saúde do Presi-
dente, às 19h. Dona Dulce,
que se encontrava ao lado do
Presidente, apenas acenou à
distância.

Além do Ministro da Justiça.
Abi-Ackel, e do porta-voz da
Presidência, Carlos Átila, qua-
se todos os entrevistados utili-
zaram expressões do jurista
Afonso Arinos sobre a inutili-
dade de se questionar a viabili-
dade da substituição do Presi-
dente pelo Vice, Aureliano
Chaves. Abi-Ackel chegou a
repetir o que disse anteontem o
constitucionalista mineiro ao
JORNAL DO BRASIL: "O
Presidente é o juiz do as-
sunto".

CARLOS RANGEL

Maluf acha
oponente
•>-

instável"
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APROVEITE AGORA AS SUBSTANCIAIS REDUÇÕES DE

BAIXA ESTAÇÃO
¦ DESDEIMOQEirBU A AGÊNCIA MAIS ANTIGA DO MUNDO,

COM SERVIÇOS PRÓPRIOS NA EUROPA.
A EXPERIÊNCIA FAZ A DIFERENÇA.

EUROPA MARAVILHOSA
Portugal ¦ Espanha ¦ França ¦ Itália ¦ Áustria •
Suiça ¦ Alemanha ¦ Holanda ¦ Bélgica e
Inglaterra.
SAÍDAS:
Jan -03 -10 -17 -2. e 31 de
1985. • Fev • 07 • 14 • 21 e 28 • Mar • 07 • 14 •
21 e28
35 dias -10 países 1í3p

EUROPA FASCINANTE
Itália - Áustria ¦ Suiça ¦ Alemanha ¦ Holanda ¦
Bélgica • Inglaterra ¦ França a Espanha.

SAÍDAS:
¦ Jan • 13 • 20 e 27 de 1985. • Fev • 03 •
10 • 17 e 24 • Mar • 03 • 10 • 17 • 24 e 31
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l^Ê__^Íje0?^^ E quem garante isso é a
v&zr Stella Barros Turismo, que é quem mais

VIAJAR
PARA OS
ESTADOS
UNIDOS
FICOU MAIS m
CONFORTÁVEL
E BARATO.

quem
Stella Barros Turismo,

entende de turismo nos EUA.
- São Paulo-Rio-Manaus-Orlando-Manaus-Rio-
São Paulo nos moderníssimos AIR BUS da VASP.

AIR
PORTUGAL

EUROPA ESSENCIAL
Itália ¦ Áustria ¦ Suiça ¦ Alemanha ¦ Holanda ¦
Bélgica ¦ Inglaterra e França.
SAÍDAS:
Jêin • 13 • 20 8 27.de 1985. • Fev • 03 •
10 • 17 e 24 ¦ Mar • 03 • 10 • 17 • 24 e 31

21 dias - 8 países

24 dias - 9 países

DISNEYWORLD E EPCOT CENTER

Parte Aérea UOJptJOUj

OCIDENTE EUROPEU
Portugal ¦ Espanha ¦ França ¦ Itália • Suiça
e Inglaterra.
SAÍDAS:
Jan- 15 e
22 de 1985. • Fev • 12 . 19 • Mar • 12 e 19

28 dias - 6 países

^H^^^m^^J CONSULTE-NOS SOBRF. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

• Rio de Janeiro
Centro_.ua México, 21 loja

tel.:220-1840
Ipanema Rua Visc.de Pirajá
5.7 loja A tel.: 511-1840

EMBRATUR: 0CC02KM1.9

SloPiulo: Av. Brlg. Faria Uma, 1501 - lel : (011) 210-1666
Cimplnas • SP • Rua di Conceição. 289 • lel.: (0192) 32-61B8

•flecili: Ruim Concórdia. 153 S/604 • lel.: 1061) 224-0032 / 224-1118
•Silvidor Rua vi:__. do Roílflo. 3 S/909 • lel : (071) 242-0731 I 242-9375
•Pt.rlo"Aiiçri: Rui do! AnÈüdii, 1137 S/1606 • lel : (0512) 25-1062

Curitiba: Rui XV de Novembro. 362 - S/603 ¦ lel (041) 222-6532
Bílo Horizonte. Rui Goitaci..., 71 S/1204 -lel (031) 226-3335

CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS

Parte Terrestre US$178,
12 dias visitando o Mundo Disney, Sea Wurld,
Bush Gardens, Circus World, Miami e outras
fantásticas atrações da Flórida.

Saídas: 16:;e 26* de Dez/84 -
05', 15 e 24 de Jan/85-
02,11 e 20 de Fev/85 - 01 de Mar/85

(Nestas saídas 1 noite a mais gratuitamente)

Faça já sua reserva, telefone para a
Stella Barros. Se precisar utilize nosso
financiamento em até 10 meses.

E mais: • Esticada até New York, USS 297
Esticada até México e Acapulco, USS 403

Esticada até Las Vegas, Los Angeles e
San Francisco, US$ 437

^^77 jj/t/AAjf São Paulo: Alameda Gabriel Monteiro da Si
_________» U A4*-Cíyy™ CBP o 1445 - Fnne: 280-0222Stella Barros <__&?»'%£_

1556
442 • Foner_80-0222'• EMBRATUR 00642-01-41-
laneiro: Av Almirante Barroso. 22

CEP 20031 Fone: 220-5015 - EMBRATUR 00642-00-41-7

Brasília — ü Deputado Pau-
lo Maluf afirmou ontem que o
cx-Govcrnador Tancredo Ne-
ves recusou o debate público
entre os dois candidatos ii Pre-
sidencia da República "porque
é um homem instável, que sem-
pre evitou as definições; não ia
ser agora, aos 75 anos, que ele
ia se definir".

— Elc aceitou todos os con-
vites para o debate, mus pos-
tergou sua realização ate torna-
Ia impossível; falou em plebis-
cito para legitimar a eleição
indireta c voltou atrás; propôs
as eleições diretas imediatas
para as prefeituras das capitais
e, quando os governadores rea-
giram, renegou-as; teve encon-
tros furtivos eom ministros do
atual Governo e negou-os. Es-
sa instabilidade o impediu de
aceitar o debate, pois ele sabia
que ia ser muilo apertado poi
mim — disse Maluf.

CONSTITUINTE
O candidato do PDS voltou

a defender a imediata reforma
da Constituição, mediante
emenda que dê ao aluai Con-
gresso podêres constituintes
sem necessidade do quorum
qualificado de dois terços. No
seu entender, nem a presença
de "senadores biônicos" nem o
fato de que os eleitos em lu82
não receberam mandato popu-
lar como constituintes torna-
riam ilegítima essa nova Cons-
tituição.

— Se nós lutamos tanto pc-
las mudanças, penso que uma
filigrana jurídica não deve sa
sobrepor às aspirações da Na-
çào, que deseja uma nova
Constituição já. Não vejo por
que o próximo Congresso, a ser
eleito em 1986, será melhor do
que o aluai para refazer a
Constituição. Minha proposta
é perfeitamente democrática j—
justificou. j
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Belo Horizonte — Waldemar Sabino

Tancredo: pacto não exige sacrifícios do trabalhador

Tancredo vai procurar
Lula após eleição para
explicar pacto social

Belo Horizonte c Brasília — 0 candidato
da Aliança Democrática. Tancredo Neves,
anunciou ontem, ao chegar a Belo Horizonte
para uni encontro com trabalhadores, que vai
procurar o presidente do PT, Luís Ignácio da
Silva. Lula. após a reunião do Colégio Eleito-
ral, na tentativa de superar a resistência da ala
sindical ligada à Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) contra sua idéia dc um pado
social entre Governo c trabalhadores.

Antes, cm Brasília, Tancredo repeliu as
críticas de Lula, que o acusa dc manter em
segredo sua proposta de pacto social."Eu não
posso dizer mesmo qual o conteúdo do pacto
social porque não o tenho estruturado c orga-
nizado", alegou. Ainda sobre as objeções do
prcsidenle do IT. ironizou: "Eu estranho que
ele seja contra o pacto sem saber o que é. Ser
contra uma idéia c uma coisa inédita na vida
dos povos civilizados. É ser contra por amor a
ser contra."

Troca de idéias
O candidato da Aliança Democrática de-

sembarcou no hangar do Governo de Minas,
no aeroporto da Pampulha, às 13h8min. Ele
veio de Brasília acompanhado do neto c secre-
tário particular. Aécio Neves da Cunha. Sobre
a recusa dos metalúrgicos de Belo Horizonte e
Contagem cm participar do encontro que teria
em seguida com lideranças sindicais, conside-
rou um fato "normal". E acrescentou:

Não sou cu quem está organizando o
encontro. Sou convidado. Vim aqui para con-
versar com meus amigos sindicalistas e receber
deles sugestões para meu Governo. Sou um
democrata que não tem por que compelir ou
obrigar que todos os segmentos da sociedade
brasileira compareçam às reuniões a que estou
presente.Logo depois do Colégio Eleitoral —
continuou Tancredo —, irei ter um entendi-
mento com o Lula. Quero trocar idéias, para
verificar realmente quais são os pontos de
resistência, os atritos, os pontos inflexíveis,

para me informar e procurar uma fórmula que
atenda aos interesses de todos os segmentos
interessados no pacto social.

Ele explicou que prefere encontrar-se com
Lula depois da reunião do Colégio Eleitoral."Não 

quero dar a impressão de que eslou
constrangendo os petistas do Brasil a uma
posição favorável à minha candidatura", disse.
Mas insistiu na necessidade dc uma trégua
social que possibilitasse ao Governo dominar
as forças inflacionárias, "que estão em franca
expansão".

— O pacto social que eu imagino —
assegurou — não exige dos trabalhadores
nenhum sacrifício. Não exige nenhuma outra
contribuição que não seja a compreensão cm
torno de uma política econômica, financeira e
social. Política que vai ser formulada e propôs-
ta para eles.

Lei de greve
Tancredo prometeu propor ao Congresso

Nacional, "no momento oportuno", a revisão
da Lei de Greve. Ele considera que a Lei dc
Greve cm vigor é "muito inspirada no autori-
tarismo" e defendeu sua substituição por uma"realmente animada pelo espírito democrá-
tico."

Antes dc almoçar frango ao molho pardo
com o Governador de Minas, Hélio Garcia, na
casa deste no bairro da Pampulha, Tancredo
informou que amanhã começará a esboçar o
discurso que fará dia 15, na reunião do Colégio
Eleitoral.

Anunciou ter aceito o convite dc Hélio
Garcia para hospedar-sc no Palácio das Man-
gabeiras, residência oficial do Governo minei-
ro, após a eleição, mas declarou que não
estenderá sua permanência cm Belo Horizonte
até 15 dc março, data da posse. 

"Não poderei
ficar todo o período porque Brasília é um
centro político da maior importância do qual
não posso, nesta hora, permanecer afastado",
explicou Tancredo.

Documento pede reajuste trimestral
Belo Horizonte — O candidato da Aliança

Democrática, Tancredo Neves, recebeu on-
tem, cm encontro com dirigentes de 600 enti-
dades sindicais de todo o país. um documento
com 31 reivindicações, entre as quais reajuste
trimestral de salários "com base na variação
real do custo de vida".

Os sindicalistas pediram também ao candi-
dato "que a indicação do novo Ministro do
Trabalho seja homologada pela classe traba-
lhadora", e que seja estabelecida "a 

garantia
do emprego e a jornada de trabalho semanal
dc 40 horas". Segundo o documento, "a
defesa das estatais, como instituições, é ponto
prioritário dos trabalhadores".

Participaram do encontro cerca de 1 mil
trabalhadores, que se reuniram pela manhã no
plenário do Minascentro, para definir as rei-
vindicaçôes que entregariam ao candidato.
Tancredo Neves chegou às 15h35min, acompa-
nhado do Governador Hélio Garcia, e foi
saudado com os coros "Um, dois, três, quatro,
cinco mil, queremos o Tancredo Presidente do
Brasil" c "Tancredo taí, fora FMI".

As representações dos Estados foram ape-
sentadas uma a uma pelo presidente da Fede-
ração dos Metalúrgicos de Minas, George

Noman. As reivindicações foram lidas por
Aloísio Ribeiro, vice-presidente da Confedc-
ração Nacional dos Trabalhadores Marítimos.
"Sabemos que o senhor está sofrendo pressões
internas e externas. A classe trabalhadora
estará ao seu lado. de todas as formas, repelin-
do os inimigos da pálria", afirmou Aloísio
Ribeiro.

A primeira reivindicação feita pelo do-
cumento dos trabalhadores é de ordem políti-
ca: convocação da Assembléia Nacional Cons-
tituinte em 1986, "precedida de reforma na
legislação eleitoral, na Lei de Imprensa e da
revogação da Lei de Segurança Nacional."
Seguem-se reivindicações econômicas, como
seguro-desemprego, redução das taxas de ju-
ros, controle de preços para produtos e servi-
ços básicos e adoção de um programa de
criação de empregos.

Tancredo acompanhou a leitura do do-
cumento, numa cópia que recebera e puxou os
aplausos, quando foi mencionado o item pe-
dindo a aplicação do Estatuto da Terra e a
reforma agrária. Após a leitura, foi feito um
minuto de silêncio, em homenagem ao possei-
ro Eloy Ferreira da Silva, assassinado por
grileiros no município de Arinos, norte do
Estado.

Moreira prega aliança que garanta
ao Rio mais força junto à União

O ex-Prefeito Welligton Moreira Franco defende a
união das "lideranças políticas, empresariais c sindicais
estaduais, indiferentemente de partidos", para assegurar,
"no novo Governo, a participação do Estado do Rio no
processo decisório de representação dos diversos segmentos
sociais". Ele considera que 

"essa democratização do proces-
so é o ganho mais importante que o Estado pode ter".

— É necessário que as lideranças do Estado, sem
perder sua preocupação com as questões nacionais, como a
inflação, a descentralização do processo decisório e o
fortalecimento da federação, tenham, como preocupação
privilegiada e prioritária, a formação de um grande e forte
movimento de pressão para que a economia do Estado seja
contemplada — explica o ex-Prefeito.

Interesses
Moreira entende que 

"não podemos viver aqui a
nostalgia da perda da situação privilegiada, que c comparti-
lhar do cotidiano dos que dirigem o país, enquanto se
aprofunda o esvaziamento de nossa economia e se alarga a
perda da nossa capacidade de trabalho". Por causa disso,
acha que 

"devemos nos organizar para ter uma presença
política comprometida com o crescimento do Estado".

— Não podemos permitir que os projetos pessoais e
eventuais divergências polítieo-partidárias do Governador
Leonel Brizola com o Presidente Tancredo Neves isolem o
Estado do Rio na definição das políticas setoriais do novo
Governo. Ao Governador, como principal liderança a nível
estadual, cabe a responsabilidade de defender os interesses
gerais do Estado. Esses interesses não são somente mais
verbas para a administração. Hoje. no Estado, defender os

nossos interesses é defender nossa economia, é ampliai a
geração de emprego, alargar as perspectivas de investimen-
los. Se o Governador nào assumir esse papel, devemos nos
mobilizar sem ele — ressalta Moreira.

— O Estado do Rio tem dc se preparar para esse novo
tempo. Temos de definir com urgência e clareza uni perfil
regional identificado na mobilização dos nossos interesses
econômicos — salienta Moreira.

Necessidades
Dc acordo com o ex-Prcfcito, "ao Estado do Rio

interessa uma participação na definição da política urbana,
que inclui uma política de transportes, saneamento e de
preservação dos equipamentos, pois os problemas existentes
nesses setores náo serão resolvidos apenas com os recursos
estaduais.

Para ele, "aumentar a oferta de emprego no Estado
não pode ser unicamente criar frentes de trabalho para
executar obras públicas. Isso seria transferir para o Sul a
experiência mal-sucedida das frentes dc trabalho do Nordes-
te". E prossegue: "Para nós, é necessário que as lideranças
se unam para combater o desemprego, pleiteando do novo
Governo medidas que solucionem a crise que se instalou no
setor de reparo e construção naval, que é na área metropoli-
tana o setor que mais absorve mão-de-obra e que vive
momentos dramáticos."

Moreira Franco acredita, ainda, que 
"temos dc impedir

que, através dc estímulos do Governo federal, seja esvazia-
do o setor eletrônico e dc informática, cujas poucas indús-
trias que aqui se instalaram estão se transferindo para São
Paulo e Minas Gerais".

Garcia não j
quer eleição v
este ano

Belo Horizonte — O Gover-'
nador Hélio Garcia niaiiifes-'
tou-se ontem contrário à reali-
zação, este ano, de eleições
diretas para prefeitos das capi-
tais, argumentando que 

"19gp
é o ano da consolidação dá'
abertura política c, por isso',
não comporta eleições para 11S
capitais, que devem ser realizar
das em 1986".

O Governador explicou tíuk
decidiu conceder férias colei!-
vas por 15 dias a todos of
secretários de Estado mineiros!
inspirado na CLT, que gararitç
ferias a todos os trabalhadores^
Espera que, concluído o perdi-
do de ferias, cada um volte á
seu posto.

Segundo ele, não há razão
para não reconduzir aos cargos
os secretários que pedirem ago-
ra exoneração para votar em
Tancredo Neves no dia 15.

FISCAL IAPAS
URGENTE — Esta sema-'
na: INSCRIÇÃO — São'
Paulo e outros ESTADOS. •
Procuração e taxa: Cr$
35.000 (242-4515 e .222-
1538). R. São José, 90 si.
1.814.

yr" Aulas aos sábados — Início 12 de Janeiro">.
ÁREA DE CONTABILIDADE

Análise Contábil e Financeira
Auditoria e Controladoria

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
Administração de Recursos Humanos
e Planejamento

ÁREA DE EDUCAÇÃO
Administração Escolar
Orientação Educacional

« Supervisão Escolar

ÁREA DE LETRAS
Gramática da Língua Portuguesa

caiii py Sociedade Madeira de Ley
OVriVlL-C » 50 ANOS DE TRADIÇÃO NO ENSINO
Faculdade de Educação, Ciências e Letras Olavo Bilac
Instituto Superior de Estudos Sociais Clóvis Bevilacqua

Inform.: Avenida Lusitânia, 169
PENHA — TEL: ZSO-3194 >

tem.

r BEL AIR LANÇA O EXCLUSIVÍSSIMO
^

(Tinha que ser diferente)
A BEL AIR deu um banho de loja 110 antigo Charter. E ele li-
cou xeio de xarine, com serviço de altíssima qualidade.
Mas a BEL AIR nao se contentou com isso. E ainda facilitou
o precinho xarlor em 3 pagamentos. Sem juros. Pode?
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X. "' v. .3 X 526.000,00' l ***: •." " "¦
<"> ••' Parte Terrestre a pattir devU$460,00
Pailé Aé.ea US» 550.00 Cl Câmbio de _U8<l 00 (dia 28'i:"B4)

Venha descobrir a América outra vez:
MIAMI-ORLANDO-DISNEYWORLD-

EPCOT CENTER 10 ou 17 dias
Você sai do Galeão às 23:30 hrs. e às 10:35 hrs. do dia se-
guinle já está descendo em Orlando, para aproveitar inte-
gralmente o primeiro dia de sua viagem. Outra vantagem
Xarter BEL AIR:

¦10 Kilos de bagagem por pessoa .. de leve1
SAÍDAS: JANEIRO- Dias 18 e 25

FEVEREIRO - Dias 01-08 e 15

\/ Nossos passageiros viajam com a WASP
• ||' BGLAIR VlAGeiMS

^^- Av. Almirante Barroso, 81 - Sobreloja
K^ Tel.: (PABX) 292-1212

TELEX 021-22590 - 30919 - Rio de Janeiro
EMBRATUR N° 00906-00--. 1-7

NÓS HÃO LEVAMOS V0CÉ * QUALqUEH LUGAR •

Baixos São Nossos. ACalma. Os Preços
Pêra portuguesa, kg

7.200,
Limão, dúzia 850,
Ameixa nacional a varejo, kg

1.650,
Mamão Amazonas, unidade...

560,
Melancia, unidade. 1.700,
Uva rosada, kg 2
Melão, kg 1
Chuchu, kg 121

i Jiló, kg S3I<
Beringela, kg 46

HORTICRANJEIROS DAS
NOSSAS FAZENDAS

ASSISTIDOS POR NOSSA
EQUIPE DE

AGRÔNOMOS.
DÊ MAIS SAÚDE A SUA

FAMÍLIA.

7^2212^^/

Abóbora Moranga, kg 170,
Espinafre, molho 220,

Algumas ofertas da semana:
Fralda, pacote 3.990,
Shampoo e creme Rinse Disco,
conjunto 2.900,
Lombo Pernil, kg .. 6.200,
Carne Seca Especial, kg.

Ofertas válidas até: 10/01/85.

O caminho certo.

O BOUÍ.I:WftSflO ESTÁ ftCOMPAMMAMDO
A FABULOSA CAMPANHA

£>E PREÇOS BAIXOS DO DISCO.

ABERTO DIARIAMENTE ATE MEIA-NOITE.

A FADEMAC acaba de lançar a coleção^
Decorflex Vogue e Decorflex
Mural, com padrões gráfico_s
para ambientes onde o design
é o elemento fundamental.
A Coleção Vogue deixa o ambientei
aconchegante e gostoso de pisar.
A FADEM AG lança. A LIORA vende/
com preços e vantagens que só a LIORA

As melhores condições de pagamento.
O melhor preço.
O maior estoque da cidade.
Colocação imediata

A LIORA tem colocadores próprios.
Grande variedades de tapetes, carpetes,

pisos, cortinas, revestimentos e tapetes soltos.

PROMOÇÃO DA SEMANA

CARPETE FADEMAC 8.590, M2

SFademac
Cascadura: Rua Sllvérlo, ?7 - Tels 269-8044 e 594-4499
MjdutpiM r.av Álmerlnda Freitas 3?-A - Tel 350-2055
Jacarepaguá Rua Pedro leles. 648 A - tei 350-6160

flamengo flua Ipiranga. 55 lei 265-1398
Copacabana: Rua Barata Ribeiro. 87-A Tei 541-5545
fljuca Rua Conde de Bonfim. 131 - Tel 264-8616

niMAS QUE BARAT
Viajar coma BEL AIR é legal demais! Você se diverte tanto que vol

querendo viajar de novo! Comprovando que com a BEL AIR o

MELHOR É SEMPRE O MAIOR BARATO!
USA

DISNEYWORLD - EPCOT CENTER
São duas opções de roteiro com acompanhamento de guias

especializados durante toda a viagem:
Roteiro econômico com 11 dias
Roteiro luxo com 14 dias

Estados Unidos:
MIAMI
ORLANDO
DISNEYWORLD
EPCOT CENTER
BUSH GARDEN
SEA WORLD
OPCIONAL A NEW YORK

ta

lii

lí
Terrestre . - . -

¦ C/caté da manhãX
\* A partir de X %

uss 457,
apartamento quádruplo

uss 353,
¦- í . •*!_ __.___:? _K_ Jw1Ií__KjÍ í'fr'k Plano Familiar

BGLAOT VIA96NS
Av. Almirante Barroso. 81 — Sobreloja
Tei (PABX) 292-1212 NOSSOS PASSAGEIROS VIA),

VARIG
NÓS NÃO LEVAMOS VOCÊ A QUALQUER LUGAR.

TELEX: 021-22590-60919 — Rio de Janeiro
EMBRATUR N.° 00906-00-41-7

j
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ANTIGÜIDADES
Consulte a seção 711
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INFORME JB
Uma afronta

As extravagâncias das mordomias
de ministros e tecnocratas não se limi-
tam à mera ocupação de faraônicas
mansões à beira do Lago Sul ou à
moradia em luxuosos apartamentos nas
áreas nobres de Brasília. Essas regalias
se espraiam também pelas mesas dos
privilegiados superfuncionários. Não
são poucos os gastos previstos para
saciar o apetite dos exigentes comen-
sais, até 31 de março. Só em fevereiro,
por exemplo, a levar em conta o edital
dc tomada de preços publicado no Diá-
rio Oficial, serão gastos Cr$ 403 milhões
para garantir a boa mesa dos hierarcas
do Planalto. É de dar água na boca.

Enquanto os palácios e mansões são
abastecidos fartamente de carne, pesca-
do, laticínios c até sobremesas raras,
multidões de nordestinos esfaimados
saqueiam feiras livres por um prato de
farinha e rapadura. Paradoxal, não?
Quer dizer: uma afronta intolerável.
Um festival gastronômico que provoca
indignação. Um esbanjamento arrogan-
te que desafia as boas regras de morali-
dade pública. Mas bastante característi-
cos de um status quo em que o contri-
buinte é compulsoriamente "convida-
do" a colaborar para garantir os ban-
quetes do Planalto.

Essa situação nada mais é do que
uma extensão de outro festival — o de
ociosidades em balneários litorâneos,
semanas encurtadas, vôos fretados,
Opalas negros, criadagem à disposição,
guardas-costas e outras delícias da Cor-
te. Esses excessos, denunciados há pelo
menos oito anos, não chegaram a ser
controlados. Os decretos falharam, con-
gressistas se omitiram — pelo simples
fato de que muitos se locupletaram
dessa prática fisiológica —, os órgãos
fiscalizadores tiveram ignoradas suas
providencias para pôr fim aos abusos.
Sem confiança nos gestores de seu desti-
no, a nação se acostumou a isso.

Não será com a mudança de Admi-
nistração que os privilégios vão se eva-
porar. Nem se pode atribuir exclusiva-
mente às mordomias o desemprego, a
inflação, a dívida externa. Mas é evi-
dente que, num estalo de direito, esses
costumes serão fiscalizados com maior
rigor. E os privilegiados vão pensar
duas vezes antes de se lançar nesse
festival de ostentação c desperdício à
custa do dinheiro público.

Bem-informado
A operação do Presidente Figueiredo,

de surpresa, na tarde de sexta-feira, não
pegou desprevenidos o candidato da Aliança
Democrática, Tancredo Neves, e seu «tafí.
Os círculos mais informados sabiam que a
hipótese da operação não fora descartada,
tanto que um telegrama de Tancredo a
Figueiredo ficou aguardando o momento
certo de ser enviado: caso se decidisse ou não
pela intervenção cirúrgica.

A substituição de Figueiredo por Aure-
liano Chaves, na Presidência, foi outro tema
discutido e resolvido: Dr. Tancredo não via
necessidade dessa outra operação e tem
certeza de que amanhã o Presidente já
despachará da Clínica São José.

Só restou uma dúvida: se haveria uma
antecipação do encontro entre Figueiredo e
o candidato das oposições, em caso do êxito
da operação. Dr. Tancredo ainda não disse
nada, mas há entre seus assessores quem
goste da idéia de antecipação da visita.
À meia-força

O Vice-Presidente Âureliano Chaves re-
toma aos despachos no seu gabinete —18°
andar do Banco do Brasil — nesta segunda-
feira. Há cinco meses ele está no Palácio do
Jaburu, recuperando-se de uma queda de
cavalo que ainda o incomoda.

Por isso, Âureliano só despachará à
tarde. Nas manhãs, o Vice continua fazendo
fisioterapia, já que ainda caminha com o
apoio de muletas.
Ministro até março

O ex-Govemador do Rio Grande do
Norte, Aluízio Alves, é apontado em todo o
Nordeste como virtual candidato a Ministro

no Governo Tancredo Neves. Argumento: é
um dos principais assessores políticos do
candidato. Aluízio Alves, convicto da reser-
va de Tancredo sobre o assunto, tem evitado
comentários indiscretos.

Esta semana, cm Recife, surpreendido
na casa do ex-Senador Marcos Freire pela
observação de um repórter que pedia ao
garçom um suco de laranja para o Ministro,
ele emendou sorrindo:

Sou Ministro até 15 dc março. De-
pois disso, viro ex-Ministro.

Não aconteceu
O Governador Roberto Magalhães nega

peremptoriamente que tenha havido qual-
quer problema entre ele e integrantes do
PMDB por ocasião da visita, anteontem, do
candidato da Aliança Democrática, Tancre-
do Neves, a Pernambuco. Magalhães, cioso
do bom relacionamento que conseguiu esta-
belecer com as oposições do Estado, afirma
que não procede a notícia de que teria sido"marginalizado" pelos pemedebistas ao re-
ceber Tancredo no Aeroporto dos Guarara-
pes e que por isso tenha sc retirado mais
cedo.

Eu expliquei ao Ulysses Guimarães
que tinha um compromisso com prefeitos no
Centro de Convenções, e por isso saí mais
cedo. Prova da cordialidade no setor per-
nambucano da Aliança é que à saída do
último compromisso de Tancredo, o carro do
Governador transportou Ulysses, Marcos
Freire e- Sérgio Guerra. E eu.

Muitas casas
Não foram apenas o empresário Fernan-

do Queiroz, velho amigo da família Neves, e
o Governador de Minas, Hélio Garcia, os
únicos a oferecer casas para Tancredo Neves
ocupar no período de transição entre sua
esperada vitória no Colégio Eleitoral e a
posse a 15 de março.

Através do seu secretário de Governo,
Roberto Gusmão, o Governador Franco
Montoro ofereceu duas casas: o Palácio do
Horto Florestal, na Capital paulista, e o
Palácio de Verão, em Campos do Jordão.
Também o Governador Gérson Camata con-
vidou o candidato da Aliança Democrática a
ocupar uma das residências oficiais, em Vitó-
ria. Por fim, o Governador Leonel Brizola
pôs à disposição do Dr. Tancredo as casas da
Ilha de Brocoió e da Gávea Pequena.

Por canais informais, chegou mais um
oferecimento a Tancredo: o Ministro Leitão
de Abreu mandou lhe lembrar que o Govcr-
no colocaria a Granja do Riacho Fundo à
disposição dc quem fosse eleito no Colégio.

Minciramente, o candidato não aceitou
— mas também não recusou qualquer das
ofertas. Sabe-se ao certo que até lá ele
continua em seu apartamento, alugado, em
Brasília.

Elogio histórico
Tancredo Neves não se furtou em recor-

rer à História para exaltar os pernambucanos
na visita que fez ao Recife quinta-feira. Nos
três pronunciamentos da jornada citou in-
contáveis nomes de "pernambucanos corajo-
sós e dignos" para mostrar seu apreço pelo
Estado que primeiro se uniu em torno da
Aliança.

Começou pelo abolicionista Joaquim
Nabuco, passou por Rosa e Silva, Nunes
Machado, o Marquês de Olinda e citou até
um sergipano, Tobias Barreto, para culminar
no nome que mais agradava a um dos
anfitriões, o Governador Roberto Maga-
lhães. Durante dez minutos, Tancredo falou
de sua amizade com o ex-Governador Aga-
menon Magalhães.

Agamenon era tio de Roberto Maga-
lhães.

Ambições liberais
A próxima reunião do Partido da Frente

Liberal, a 24 de janeiro, em Brasília, vai
possibilitar uma avaliação mais precisa das
articulações do Vice-Presidente Âureliano
Chaves e do Senador Marco Maciel para
compor sua nova agremiação política. Am-
bos têm sido incansáveis nisso: Âureliano,
cm Minas e Brasília; Maciel, no Nordeste e
agora no Sul, onde conversou com o Gover-
nador Jair Soares.

O propósito dos líderes liberais é não
apenas formar um partido sólido, mas habili-
tá-lo para as eleições de novembro de 1986,
quando, segundo a previsão de Maciel, nas-
cera a futura Assembléia Constituinte. Por
enquanto, o cacife da Frente Liberal está
apenas no seu apoio ao candidato do PMDB,
Tancredo Neves. Não é mais uma dissidên-
cia, mas não chega a ser um partido.

-LANCE-LIVRE-
O líder do PMDB na Câmara, Freitas

Nobre, passou o final da semana revendo o
material que preparou sobre a Lei de Im-
prensa. Na segunda-feira, ele enviará para a
Editora Saraiva os originais da 3a edição,
modificada, dos seus Comentários i Lei de
Imprensa. As duas primeiras, adotadas pelas
escolas de Jornalismo e faculdades de Direi-
to, sc esgotaram rapidamente.

Em mensagem ao presidente da Fiocruz,
Guilardo Martins Alves, o prof. Albert Sabin
considerou "a produção de vacina contra
sarampo, sob a direção do Dr. Akira Hom-
ma, extraordinariamente bem desenvolvida e
sofisticada". Informado da opção brasileira
pela vacina oral, num projeto de nacionaliza-
ção do imunizante contra poliomielite, Sabin
acha que o programa tem grande méritos e
viabilidade.

A Diretoria do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Município do Rio de
Janeiro vai visitar terça-feira, às 13h30min,
as obras do Paço da Cidade, que está sendo
restaurado pelo Serviço do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional. O diretor do
SPHAN, Irapuan Lira, fará na ocasião uma
exposição sobre a importância cultural da
recuperação do prédio, na Praça XV.

Um táxi desavisado quase privou o país do
seu poeta maior, Carlos Drummond de An-
drade. O nada poético incidente aconteceu na
sexta-feira, em Copacabana. CDA ainda se
recupera do quase atropelamento.

Está fervilhando a eleição para renovação
da Diretoria do Clube dos Advogados. Duas
chapas concorrem: uma, liderada por Wag-
ner Cavalcanti, defende a situação; outra,
tendo à frente Paulo Goldrajch, bate-se na
oposição. A votação será nesta terça-feira,
na sede do Clube.

O Secretário de Trabalho de Minas,
Ronan Tito, indagado sobre as especulações
em torno de seu nome para o Ministério do
Trabalho do Governo Tancredo Neves, rea-
giu, sonhador: "São deliciosos boatos, que
muito me llsonjelam".

Um coronel que serve hoje em Wa-
shington, perplexo com a diferença entre o
aumento concedido pelo Governo Federal
ao funcionalismo civil (75%) e aos militares
(125%), ironizava em voz alta num restau-
rante do Baixo Leblon: "Já vi que estão
querendo mudar o dístico da bandeira nacio-
nal — ordem para os civis e progresso para
os militares".

Na visita ao bebê que nasceu no alvore-
cer do Ano Novo, D. Risoíeta Neves revelou
que estava emocionada por conhecer o Tan-
credo n° 2. Foi um lapso. O menino que
recebeu o nome de Tancredo seria, na verda-
de, o terceiro, já que existe na familia Neves
outro Tancredo — Tancredo Augusto, filho
do futuro Presidente da República.

Profissionais das áreas contábil, tribu-
tária, financeira, de planejamento e de audi-
toria estarão reunidas esta semana (dias 9 e
10) no Hotel Méridien, no Rio, no espaço de
um seminário sobre "Legislação do Imposto
de Renda — Pessoa Jurídica". O evento
conta com a supervisão de uma organização
de auditores, a Coopers & Lybrand.

Um instituto russo-brasileiro, o Ibra-
sus, estará realizando a partir do dia 15, das 9
às llh, o primeiro estágio de um curso para
crianças sobre a língua de Dostoievsky, Tols-
toi e Tchekov. Poderão inscrever-se crianças
de 8 a 12 anos, pelo telefone 240-2944. O
curso será composto de dois estágios de cinco
meses de aula.

A CLASSE MEDICA
Especialistas, clínicos, residentes, doutorandos,

farmacêuticos e odontólogos podem agora ser atuali-
zados mensalmente na área de medicamentos, atra-
vés da assinatura do BOLETIM DE FARMACOLOGIA
CLINICA E TERAPÊUTICA, receba sem ônus o
primeiro exemplar ligando para (021) 286-6748 —
286-3895 — 221-5230 — ou para atendimento
automático à noite para (021) 247-3135. Faça sua
assinatura diretamente em qualquer agência do
Banco ITAÚ no país,

Tancredo diz que jamais
trairá os trabalhadores

TAT-COPA-TIJUCA MEIER
Equipo Prè-Concursoe: Inicia lurmas manhé, tarde, noite o sábados. Cope (2BB-
1074). Cenlro 1240-7037) Méier 1592-1297) Tiiuca 1264-4234)

JkW CURSOS DE FORMAÇÃO EM S

j$^ • MICRO (baslcf
y • DIGITAÇÃO/OPERAÇÃO• PROGRAMAÇÃO COBOL

• TÉCNICO ANALISTA DE SISTEMAS
AULAS PRÁTICAS NO LOCAL EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.

APHOVEIir ES1A OPORTUNIDADE DE SEU UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA
O SEIOR DE MAIORES PERSPECTIVAS DO MERCADO.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

INFORMÁTICA
Av. Rio Branco, 173 ¦ Sobreloja

Tel.: 232-9442 - CENTRO

INÍCIO

8/1
¦ Estes cursos podem mudar a sua vida •

PÕS-GRADUAÇAO
19 SEMESTRE DE 1985

Administração Financeira - Alfabetizaçâo
Análise de Sistemas de Informações Gerenciais -

Direito Civil e Processo Civil - Direito do Trabalho
- Direito Penal e Criminologia - Educação
Pré-Escolar - Engenharia Econômica - Gerência de
Recursos Humanos — Jornalismo — Orientação
Educional - Psicomotricidade

Corpo Docente:
Professores com Mestrado, Doutorado e
Experiência Empresarial

Informações e inscrições:
Tels.: 264-6124 - 264-0689 - 264-7089

Rua do Bispo, 83 - Rio Comprido - RJ CEP 20261

4% FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ

COSUP — PETROBRÁS
Curso Intensivo de Preparação para o Concurso com Professores do IME.

AULAS: de 08/01/85 * 24/01/85
HORÁRIO: das 18:00 às 22:30 horas.

LOCAL: Praça Ana Amélia, 9 — 1o andar
Tels: 2454403 205-7226

Ganhe um bom dinheiro
6 AULAS PRÁTICAS

m* .a . so**

' VfcCr. °u

ISCOLA

ELECTRA
CENTRO: Rio Branco, 37 -
l°- 233-3344
MEIER: Dias da Cruz. 69
3,°-28»3344
PENHA: Plínio de Oliveira,
.13-1.°-27&3344
MADUREIRA: Av. Min. Ed-
gard Homero, 345 — 1."
35»0405

NEW YEAR'S RESOLUTION
Taça do INGLÊS sua prioridade em 198
Cursos Intensivos Janeiro/Fevereiro

Início 7 de Janeiro

feedbach 85
Contro: R. da Quitanda, 74/1° andar — 221-1863
Copacabana: Av. Princesa Isabel, 7 s/loja — 275-8249
Ipanema: R. Visconde Pirajá, 595/207 — 259-5296
Botafogo: R. Barão de Itambl, 58 — 551-0049
Tiiuca: Rua Guapeni. 38 — 284-6040
Barra: Av. Arm. Lombardi, 800/loja 100 — 399-5766

ÚLTIMO DIA

^|J|^COLÉGIO
SANTA MÕNICA

CONCURSO PARA PROFESSORES
COLÉGIO SANTA MÔNICA, para atender
seu crescimento em 1985, fará realizar
concurso visando admissão de professo-
res nas seguintes áreas:

CRECHE — MATERNAL —
JARDIM

1o e 2o GRAUS (todas as áreas)
COMPUTAÇÃO

CRITÉRIOS E DOCUMENTAÇÃO:
a) Os interessados deverão encaminhar

currículo, com fotografia, para uma das
seções do Colégio, especificando dis-
ponibilidade de carga horária;

b) Só serão examinados os currículos da-
queles que, comprovadamente, te-
nham um mínimo de três anos de
experiência profissional;

c) Após exames dos currículos, serão cha-
mados para entrevistas individuais os
candidatos selecionados e, em seguida,
para prova de aula.

ENDEREÇOS:
BENTO RIBEIRO - Rua Divisória, 79 - telefone 3900191
BONSUCESSO —Av. dos Democráticos, 1251 —telefone 2605605
CACHAMBI - Rua Americana, 164 - telefone 2016241
MADUREIRA - Rua Domingos Lopes, 784 - telefone 3592211
MÉIER - Rua Hermlnia, 2 - telefone 2617240
SANTA CRUZ - Av. Felipe Cardoso, 1536 - telefone 3950647

>» Y\. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
*$&$** DE

t^GW&f ESTUDOS AVANÇADOS
f*X> CURSO INTENSIVO DE

SECRETARIA EXECUTIVA
Inícios- Uia 12 de Jant''ro — Aulas aos sábados

Dia 15 de janeiro — Aulas, 3"s. 5's A noite
DISCIPLINAS: Administração e Organização de Escritório,
Arquivo c Documentação, Redação Empresarial, Ética e
Etiqueta Profissional, Relações Interpessoais, Prática
Comercial, Legislação Trabalhista, Prática Supervisionada,
Orientação Psicopedagógica.

Condições para inscrição: V grau ou 2 anos de experiência

Inscrições Av. Rio Branco, 80 — 8° andar
Tels.: (021) 252-0967 e 252-2546

-^-rxa.
flevante sua bandeir crf:
hSegure a [.^Kl&j:

.. -I . ...M.í.W.i.» «¦ . 1. _ '

.— . .JL IK,°'**r>l «**''**cc AOITDTAC ATtT 17 nc lAMCIDfS —A-..-^--i—NSCRIÇÔES ABERTAS ATÉ 17 DE JANEIRO."1—r

"^íliU' 
COMUNICAÇÃO •¦'Tj

Manhã: 60 vagas I j_
Tarde: 60 vagas l 

~__i

Noile: 120 \t~~-m

\ TURISMO
..Manhã: 60 vagas

GD FACULDADE DE
COMUNICAÇÃO E TURISMO
HÉLIO ALONSO

) vaçjasi]

RUA MUNIZ BARRETO , 51. BOTAFOGO TEL.: 551-5448^

OURO E JÓIAS
As melhores ofertas
você encontra nos

CLASSIFICADOS JB

ANUNCIE
PELO TELEFONE

284-3737

Belo Horizonte — Em seu
último discurso para represen-
tantes do povo, na campanha
para a Presidência da Repúbli-
ca, Tancredo Neves garantiu
que o documento que recebeu
dos trabalhadores será objeto
da sua profunda meditação e
reflexão. "De uma coisa os
trabalhadores do Brasil podem
estar certos: em chegando à
Presidência da República, eu
jamais trairei os trabalhadores
do Brasil", acrescentou, aplau-
dido de pé por mais de mil
líderes trabalhistas.

— Jamais explorarei o tra-
balhador brasileiro, com objc-
tivos políticos. Jamais irei fal-
tar à lealdade devida a esses
bravos brasileiros. Sem a ajuda
e colaboração dos trabalhado-
res do Brasil será muito difícil a
qualquer governante enfrentar
dificuldades que atravessa o
Brasil. Só poderemos remover,
os obstáculos se tivermos a cer-
teza de que na nossa retaguar-
da teremos os trabalhadores do
Brasil — afirmou Tancredo
Neves.
DÍVIDA

O candidato começou seu
discurso de 25 minutos cnaltc-
cendo o trabalhismo, como "a
grande filosofia do mundo mo-
derno, grande base e pilar de
sustentação das civilizações
modernas, a norma de conduta
e pedra angular de todo o siste-
ma político de todo o mundo
civilizado". Lembrou a luta de-
senvolvida no país para a insta-
lação da consciência trabalhis-
ta, "até atingir o seu ponto
culminante, na personalidade
do Presidente Getúlio Vargas,
cuja obra, embora várias vezes
agredida c contornada, nunca
encontrou alguém ousado o
bastante para extingui-la".

Referindo-se a uma das rei-
vindicações dos trabalhadores,
disse que o Brasil nunca deixou
de cumprir seus compromissos,
mas prometeu: "Não vamos
pagar a dívida com a violenta-
ção da soberania nacional, nem
com a fome e a miséria de
nosso povo". Foi aplaudido
mais uma vez de pé, aos gritos
de "O povo unido jamais será
vencido".

Depois, em rápida entrevis-
ta, Tancredo disse que muitas
das reivindicações feitas pelos
trabalhadores poderão ser
atendidas de imediato, outras
demandam um período de pre-
paração e dependem até mes-
mo da nova Constituição. O
candidato assegurou ainda ja-
mais ter "faltado aos compa-
nheiros, fazendo-lhes promes-
sas que não possa cumprir".

PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA

HIPNANALISE
Tratamento"breve intensi-
vo das neuroses, psicose e
ds. psicossomáticas.
Individual, grupos, casais.
Dr. Aloysio de Castro

CRM: 834
R. Capitão Salomão 48 Tels i 246-
3509 e 286-8049 Das 9:00h às
21>00h

r

3333

.FUNDAÇÃO
GETUUO VARGAS

IRH/CATESPE - CURSOS NOTURNOS
Av. 13 de Maio, 23 - 12? andar - Centro

RIO DE JANEIRO- RJ

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DE ENERGIA NA IND. — SEL DE
FONTES E RAC. DE USO

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
fH a ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
n • ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE
Lj HOTÉIS

H • ANÁLISE E AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
|^ DE EMPRESAS
n • ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS
f* a ATUALIZAÇÃO EM IPI E ICM
fll • ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA
fl • AUDITORIA
Jm a AUDITORIA DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS

BÁSICO DE CONTABILIDADE
CHEFIA E LIDERANÇA
COMÉRCIO EXTERIOR — IMP. E EXPORTAÇÃO
COMUNICAÇÃO ESCRITA — TÉCNICA DE REDA-
ÇÃO E CORRESPONDÊNCIA

H • CONTABILIDADE EMPRESARIAL
H • CUSTOS
H • ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS
n • ESPECIALIZAÇÃO EM LEG. TRIBUTÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO E APROFUNDAMENTO EM CON-
TABILIDADE

n.n.n •
n

nn
nn

ESPECIALIZAÇÃO EM VENDAS
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E FGTS
MARKETING .
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS

H * OPEN MARKETnn»

nnn "
nnn

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS

Início: 04.02.85

Informações no local ou pelos telefones; ¦
262-3094, 262-3591, 262-3148 e 240-1565
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ANALISE DE
SISTEMAS

INÍCIO: v
07Q1-85

vagas limitadas

EstSo aborius inscrlçflos parn oi curioi de Análise de Sistemas, em nfvel de formaçSo o do aperfeiçoamento.
O curso do formaçSo é orientado para pessoal ds nível superior, nio exigindo nenhum conhecimento prévio
de computação.
Os programas de treinamento do 1BPI vem lendo utilizado» por empreiai como: SERPRO, NACIONAL IN-
FORMATICA, EMBRATEL, DATAMEC, PETROBRÁS, JORNAL DO BRASIL, O GLOBO, IAA, XEROX e
outras grandes ompresíis. ____^_________^__—__^__

s

PROGRAMA
1° SEGMENTO - Introd. eo Proc. de Dedoi / Introd. aos Slit. do Computaçío / Org. e Métodos
29 SEGMENTO — Estruturado Dados o Arq. /Programação Avançada / Introd. a Análise Estruturada
3° SEGMENTO - ProgramoçSo Cobol / Projeto Estruturado do Sistemas
49 SEGMENTO — Sistemas Operacionais / Banco do Dados / Teloprocossamento e Redes / Projeto Final

AULAS PRATICAS
Corpo docente:
A. Juarez Alencar • Bacharel Informática • UFRJ
Eber Schmltz - Phd ¦ Imperial College • London
Fábio Marinho • MSc - U. Califórnia • Berkeley
Milton A. Bezerra - MSc COPPE - UFRJ
Newton Fallor ¦ Phd • U. Califórnia - Berkeley
Ysmar Vianna - Phd - U. Califórnia - Berkeley

IBPI Instituto
á^ Brasileiro de Pesquisa
{9 em Informática

Ruo Casório Alvim, 37 Humaitá
Tels.: 226-2913

HAVERÁ, AINDA. SOLUÇÃO PARA 0 HOMEM?

2.° Simpósio Internacional de Aprendizagem Acelerativa

(13 paises participantes - mais de 65 atividades)

de 17 a 23 de janeiro de 1985.

Temas principais: como desenvolver as potencialida-
des como elemento de auto-realização - aprendizagem
melhor e mais rápida - equilíbrio corpo e mente para uma
vida saudável - a nova Didática que substitui as drogas -
A Emotopedia - como desenvolver um programa de es-
tudos a fim de maximizar o rendimento intelectual - a co-
municação pelos sinais de segundo nível - lateralização:
funções específicas dos hemisférios cerebrais - Emoto-
logia: a ciência das realizações humanas - vivências de
bioenergética por médicos e psicólogos especialistas.

Destinado a: PAIS, PROFESSORES, PROFISSIONAIS
DAS ÁREAS DE SAÚDE, ÁREA DE COMUNICAÇÃO,
PSICÓLOGOS, PROFISSIONAIS DE RECURSOS HU-
MANOS (treinamento empresarial) e ESTUDANTES.

UERJ tel.: 284-8322 ramais, 2108-2788 e 2186.
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Diário de Heitor guarda segredos da sucessão
Brasília — Uma pequena agenda prateada

cheia de anotações esconde explosivos segredos
da sucessão presidencial; são diálogos, reuniões
e inconfidências. "Mas, por enquanto, não será
divulgada", assegura seu autor, o ex-secretário
particular do Presidente João Figueiredo, Hei-
tor Aquino Ferreira, inseparável amigo do ex-
Ministro Golbery do Couto e Silva e um dos
principais assessores do Deputado Paulo Maluf.
"Criaria muita confusão". A pequena agenda,
contudo, é apenas uma das várias que Heitor
recheia sobre fases do período revolucionário.

Rpcostado numa cadeira giratória, abre um
sorriso: "Tenho em mãos um best-seller, basta
apenas ser escrito em forma de livro". Desde
que entrou para o alto comando da campanha
malufista, Heitor Aquino, que sé confessa um
apaixonado pela história, registra todos os dias
os fatos. "É um trabalho rigoroso. Náo pode

haver espaço.". E há pelo menos mais dois
diários da sucessão. O Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, e o porta-voz da Presiden-
cia, Carlos Átila, decidiram gastar parte dc seu
tempo contando os bastidores do poder.

"As pessoas não conhecem nem 10% dos
bastidores do poder", garante Heitor, tradutor
de vários livros, entre eles A Revolução dos
Bichos, de George Orwell — e um consumidor
inveterado de estudos sobre a história do Brasil
e da Inglaterra. Pela primeira vez, assim, surge
um diário sobre três fases da Revolução de 1964,
certamente um dos documentos mais completos
sobre os segredos desses períodos.

Memória
Comuns em países como Estados Unidos e

Inglaterra, os diários do poder nunca existiram
no Brasil. Houve, é certo, reconstituições histó-

ricas, como, por exemplo, o relato sobre o
período Castello Branco realizado pelo seu
chefe da Casa Civil, Luiz Viana Filho, hoje
Senador do PDS baiano. Por sinal, o livro do
Senador é, em parte, baseado no primeiro diário
de Heitor que, em 1964, era assistente do então
chefe do SNI, Golbery de Couto e Silva.

E foi Golbery quem o lançou nesse trabalho
de registro de informações. Em julho de 1964,
então com 28 anos, Heitor viajava para Brasília
com Golbery, designado para o SNI, e Cordeiro
de Farias, Ministro do Interior. Silanciosamcn-
te, ouvia a conversa entre os dois militares.
"Senti 

que aquele diálogo precisava ser registra-
do, coisas importantíssimas para o destino do
país estavam sendo discutidas", conta Heitor.
Logo ao descer do avião, fez, numa folha de
papel, sua iniciação — e desse então só parou
quando esteve fora do poder.

O posto de observação montado por Heitor
ficava em local privilegiado: a sala que Golbery
c o então chefe da Casa Militar, General Emes-
to Geisel, dividiam no Palácio do Planalto."Eu
tinha todas as informações", recorda. Tanto
assim que, quando o Presidente Castello Branco
tinha alguma dúvida sobre datas, sugeria: "Va-
mos consultar o Heitor".

Longe do poder, com a subida do General
Costa e Silva à Presidência, Heitor só volta a
escrever em dezembro de 1971, quando Geisel o
chama para participar da sucessão. "Essa con-
versa foi a primeira do caderno". Ao todo, são
28 cadernos e quatro agendas relatando todos os
dias de Castello, Geisel e Figueiredo (até ser
demitido), devidamente guardados num cofre
do banco Cidade de São Paulo.

Heitor:"As

pessoas
não
conhecem
nem 10%
dos
bastidores
do poder'Jjt
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LIVROS QUE ENTUSIASMAM
Ápice Riqueza e Poder, Ser Rico é um Direito Seu
e Edifique Seu Futuro - vendidos quase 15 mil em
4 meses. Despertam desejo ardente de abundân-
cia; abrem a mente para o sucesso e prosperida-
de. Nas boas Livrarias do Rio e S. Paulo. Autor:
Hermes Fernandes.
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Porta-sapatos

ag""0 21.000
SESZIH

Módulo Bristol reto

D»i29.oooPor 96.000

v\ -////+ IR5^5^

Bateria - 31 peças

KT" 170.000
E33EID

WÊ
lÈSStí/0*

Módulo Londres reto

o. 179.000 por 143.000
-wsm

Conjunto Premlum
com Teflon - 5 peçasp;sç.o.,r° 122.000

EHmnsB

^**^m|

Porta-revistas
em imbuia

De 53.900 por 43.900
EMOBl

Prateleira Cantinho
duplo

Da 14.200 por 12.000 | D» 34.500 por

\m
Varal plastificado

de chão
29.000

15 /,ii

Cadeira Colonial
D. 55.900 por 39.900

Escrivaninha Colonial
Da 149.900 por 103.900

rB Pijama curto de malha
1- 3 modelos,p/ homens
" 

Da 27.900 por 17.900
•UMftU

Cinto esportivo de
cadarço, para homens

Da 8.500 por 4250

Camisa social com
mangas longas e bolso

Do 31.500 por 25.200

Meia esporte/lazer
masculina

Da 5.300 por
_______H

2.650
Camisa polomascullna

Tam.: 42 a 50

tPrseL0rsBiaixo 25.900

EME) HBSHEap^~~

Pijama curto infantil.
Preço Baixo é Searsl

Tam: 2a 8 9.900
Tam.:10a16 11.900

Blusa em popeline - 2
modelos p/ senhoras

Preço Baixo
é Searsl_____m

SHMHHl tãHHEESl
Saboneteira de acrílico Mamadeira Curity

Da3.500por 1.750 De 5.500 por 4.900

EBBÜES3 ÉBÉÉa
Portanapo de acrílico Fita adesiva

Do 8.500 por 4.250 Da 3.200 por 2.700
KBSESH ssebej . .

Detergente Finish - 1 kg Lenço de papel Klim - caixa c/50

De 7.200 por 5.800 De 950 por 475
SESSEK1 SIQQESB , LCoador com tela de náilon -12 cm Touca lisa para banho

De 3.500 por 2.800 De 1.800 por 900
EMESH BÜHEEEI

Papel Klina - rolo com 30 Neutrox 1 100 ml
De 2-400 por 1.900 De1650por 825

Shampoo Colorama - 500 ml

GILBERTO PIMENSTEIN ,

* * * » * »V»^ < íJilfôlM^'"» 1

^^V^M£%>M > ÊÊ§

OFEKIAS rr\af50%!
B0,S«poertneWaV Wa^íça". Balanço duplo pequeno Mochi.a Te.n Way

Da 17.500 por 12.100 D,n.900por 5.950 
D» 120 000 Por 89.000 D. 12.200 por 6.100

SS!3EIEy==\ MütWUa pfflMH f—*, SEBaBET

V ^"^\«_^-^ ^-^ ^pot 1 p°nto
Abajur de cerâmica Cadeira dobrável Abajur para living De 18.000 por 13.500

com cúpula Redinha com cúpula spot 2 pontos

ZZT" 34.000 nçe0Brs,ai,<0 59.000 d. 100.000 P°r 80.000 p. 32.000 Por 24.000—-¦: saiaHEa snamn wwàaa

Forma para pizza

De11.400 por 5.700
EMESET

25.900

Baby-doll infantil.
Tam.: 2 a 8

Preço Baixo
é Saarsl 9.900

aütií*U /'^W a3ia!au óm^ B&U&lil ^

CmÊ

Sacos p/ frsezer Embalar
De 2.900 por

ESMESH
2.200 Do 2.200 por 1.600

5 ml
700

1^^^^

Conjunto com
3 travessas em açoinox

Pe 41.500 por 31.500
mansa

Travessa oval funda
refratária

De6.900 por 5.200
__mssa

PapeTalumínio - rolo com 15 m ISaDefodorante 
Avanço - 85 ml

D^ooopor 1.500 Dn 900por
B33HWI3 rêTíSfíT^n

Capa para máquina de lavar ua^a.mcma 
e creme dental

Preço Baixo é.S.ar.l 27.000 D,4600por 3.800

Aparelho de jantar
20 peças

De 37.000 por 31.000\ssss~m

KSHESH
Panela de pressão 5 litros m«HMWq

9Q finO Sempre Livre - embalagem

Meia esportiva infantil

2.700Preço Baixo
é Searsl

Preço Baixo é Searsl
_____

com 10
1.300

Vestido em 3 modelos
p/menina-moça
l'il°JP0 25.900
_____ EEãEEI

«%J
Meia-calça Bourget

para sandália.
Preço Baixo n r%f\r\
é Searsl O.SUU__msn

Biquíni em 3 modelos
p/menina-moça

Preço Baixo -• nnn
è Searsl / .SUU

Calça em popeline
para menina-moça

Preço Baixo -Q nnf\
è Searsl I5J.SUU"Eis5Esa@r

Travesseiro Domanl - 45 x 65 cm De ^ -700 por

d. 15.900por 7.950 mamas
Mm,lt.i Leite de aveia Davene -

Pano de copa xadrez De7.300por Q.OUU

De 2.300 por 1.800 SBUQEQ
BgHflflgg Sabonete Davene - 90 g

Bola de vôlei Penalty D.™,.di.u»5
o_ r\nr\ 2.050oada Pague H Leve »*

De 49.000 por J/.000 r^^,
., ..._., BÜEÕSEl
Eaf?^e 

r . ,''¦¦"« Creme dental Close-up - 42 gFraldas Cremer Luxo - caixa c/5
De10.900por 8.700 650 cada Pague 4 Lave 5

li

**"*«¦ \\

Caneca para chopp
De 3.000 por 2.300

_______

^^jÉs^'

Kit com 4 portas

Almofadas xadrezlnhas
em matelassê 40x40 cm
De 14.500 por 11.500

HS3EE_r

365.900 por 292.900

Mesa rústica

De 185.900 por 134.900
sai

Tanga alta e Biquini de
algodão. Tam.: p/m/g.

&sB,alxo 2.000

Meia soquete Adriana
Preço Baixo •_ tàf\f\
6 Searsl 0.9UU

Uiàuükli büàúOAtí-

Meia esportiva degrade
Preço Baixo n nnA
é Searsl ó.bVU

Eajran

Calça alta de algodão.
Tam.:p/m/g/sg.

:s^rsB,8ixo 2.500

^^v

Viseira de palha
aço Baixo <• haa
Sears! l.OUU

Sandália feminina.
Tam.: 33 a 39

*Prs8Sãr.B.a,X0 24.900

~_____

/Tw iS3>rt-_-».

>^fijJ^K

Sacolão em palha
Preço Baixo
é Searslmam ~ 6.900

Sandália para praia.
Tam.: 25 a 37

:rrearsB,alX° 9.500

Guarda-chuva
encaixável

Preço Baixo
e Searsl 14.900¦£àiAt_U_\~

Tapete Pérsia Tabacow
60 x 120 cm-vários
modelos

De 49.000 por 39.000__m\m

Toalha lisa. felpuda
De rosto

De 5.300 por 4.000
De banho

De 9.500 por 7.500

tÊmm\^m^\
\_%^<m^' \ep|BrIIási J

Óculos de sol

rsrrsBaixo 29.9ootintam

Kit Lar - 5 peças

11.900Preço Baixo
6 Saarsl

Kit Auto • 3 peças
Preço Baixo a>ü nno
è Sears! 24.900

Kit Marcenaria
8 peças

1'ÍZT0 27.900

Banco com J"c°si^
De 167.900 por 88.900

Banco sem encoit2n
Da 88.900 por 63.900

Lençol Paládio
Dinâmica Country

Solteiro
De 21.500 por 14.500

Casal cftft
De 29.500 por 20.500
MUiUilfl"

BBehé^íí«--uHI

Micro System Aiko
A vista

899.500

m internacionais. RMicrocomputador
Prológica CP 200-S

A vista

Fronha Paládio
Dinâmica Country

Da 7.500 por 5.500

649.000

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
Botafogo BarraShopping Niterói

n
Ã sua escolha

Praço Baixo 10.000
cada| Saarsl

Sears
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Alvorada recupera brilho com sucessão
Brasília — Na madrugada do

dia 1" de janeiro, grupos dc
pessoas — sem qualquer trato
ou combinação prévia — foram
comemorar a entrada do ano
de 1985 defronte ao Palácio da
Alvorada. Do lado de fora dos
jardins, longe das colunas dese-
nliadas por Niemeyer e que se
tornaram o símbolo da Capital
brasileira, estes anônimos bra-
silienses encontraram sua ma-
ncira de demonstrar fé num
amanhã que estâ por vir.

Deserto, guardado apenas
por sisudos policiais, o Palácio
aguarda o momento de servir a
um novo Presidente da Repú-
blica. O candidato da aliança
Democrática, Tancredo Neves,
já manifestou seu desejo de .
habitá-lo, fazendo com que re-
cobre as funções que, nestes
últimos seis anos, estavam bas-
tante esquecidas: como resi-
dência oficial do mais alto man-
datário da Nação, o Alvorada
finalmente deixará de ser o
hotel de luxo cm que se viu
transformado, ao acolher os es-
trangeiros ilustres que nos visi-
tavam.

SERENATA
Sua inauguração, no dia 30

de junho de 1958, foi quase
dois anos antes da instalação da
nova Capital. A construção do
primeiro palácio brasiliènse
ocorreu em tempo recorde:
apenas 14 meses. Juscelino Ku-
bitschek foi o primeiro mora-
dor do Palácio da Alvorada.

Conta Gabriel Gondim, um
dos mais antigos fotógrafos da
cidade, que o salão de banque-
tes do Palácio foi palco de pelo
menos duas grandes reuniões
sociais durante o Governo JK.
O primeiro banquete ocorreu
no dia 22 de abril de 1960, após
a inauguração da Capital, e ele
se lembra de ter fotografado o
Presidente ao lado do repre-
sentante enviado pelo Papa
João XXIII.

No dia 12 de setembro da-
quele ano, foi novamente cha-
mado ao Palácio para registrar
uma grande serenata que ex-
colegas de radiotclegrafia e ou-
tros companheiros de Minas
Gerais prestavam ao ex-
Presidente. E relembra, como-
vido: "Juscelino ficou muito
feliz e toda sua família, inclusi-
ve Dona Júlia, sua mãe, que
também habitava o Palácio,
veio participar da seresta."

Do período em que o ocu-
parite do Alvorada foi Jânio
Quadros, Gondim se lembra
das festas dominicais. O Presi-
dente abria os ricos jardins à
população brasiliènse e ali pro-
movia jornadas animadas pela
banda do Batalhão dc Guardas
Presidencial.

"Ali as crianças se mistura-
vam aos cisnes, faisões, gali-
nhas, e até mesmo um jumen-
to, presente do Padre Palhano,
de Sobral (Ceará), a Jânio
Quadros", recorda o fotógrafo,
sorrindo ao contar que algumas
vezes, inexplicavelmente, o ju-
mento aparecia fantasiado. De
seu acervo fotográfico, Gon-
dim destaca as fotos de seus
próprios filhos num daqueles
jardins, brincando de cowboy,
com revólveres de brinquedo:
"Imagine uma cena dessas ai-
guns anos depois. Seria impôs-
sível".

A restrição à visitação públi-
ca, levada às últimas conse-
qüências durante o período em
que foi habitado por presiden-
tes militares, começou a ser
sentida ainda com Jânio e João
Goulart. Os carpetes do inte-
rior começaram a aparecer
queimados por pontas de cigar-
ros; a parede de metal banhada
a ouro, do hall de entrada, foi
sendo lentamente raspada a ca-
nivete, enquanto desapareeiam
da biblioteca raros volumes.

Jango não chegou a ocupar,
efetivamente, o Palácio, pois
dava preferência à residência
oficial de final de semana, a
Granja do Torto. Havia peno-
dos, contudo, em que ele e sua
família ali permaneciam, limi-
tando a visitação pública aos
jardins e à capela. Um visitante
envolveu-se, em 1962, numa
cena engraçada: tentando en-

./•xergar, através dos grossos vi-
dros a vida íntima do Alvora-
da, surpreendeu a menina De-
nise Goulart brincando. Assim
que deparou com o intmso, ela
não pestanejou: mostrou-lhe a
língua.

O General Castello Branco
ocupou, apenas com sua filha
Antonieta (ele era viúvo), as ir
dependências do pavimento
térreo. Ainda em 1964, as por-
tas do cinema do subsolo —

que ganharam uma geladeira
com barzinho por iniciativa de
Jânio Quadros — foram aber-
tas para a apresentação do co-
rai do Ceará, numa homena-
gem ao primeiro Presidente do
chamtiio ciclo revolucionário.
C-j^ta é Silva, Emílio Garrasta-
zu Mediei e Ernesto Geisel usa-
ram o Palácio da Alvorada du-
rante o período em que ele
esteve mais fechado ao pú-
blicò.

Ao final dos anos 60, estu-
dantes da Universidade de Bra-
sília que pescavam, à noite, no
Lago Paranoá, foram recebidos
com tiros na água e holofotes
sobre suas cabeças, enquanto
vozes partindo do ancoradouro
do Palácio ordenavam que se
afastassem.

ZENAIDE AZEREDO

.":¦:,.;;•¦¦;: :;¦-.¦ -:[ .y'< ' ~y.y:Xy'" '

aDÓs 15 de

Palácio serviu por 6 anos
de hotel para estrangeiros"

^m*s*

Símbolo da Capital, o Alvorada voltará a hospedar o Presidente março

O Presidente João Figueiredo foi o único
a não querer fixar residência no Alvorada.
Ele preferiu permanecer na Granja do Tor-
to, onde já residia na condição de Chefe do
Serviço Nacional de Informações — SNI. Na
Granja, dispunha de instalações para seu
hobby preferido, o hipismo, o que não ocor-
reria no Palácio.

Nos últimos seis anos, o Alvorada pas-
sou a ser ocupado, muito eventualmente, por
chefes de estado estrangeiros. No Governo
Castello Branco, o Presidente da França
Charles de Gaulle, chegou a hospedar-se no
Palácio. Narra a crônica da época que a
administração teve de providenciar a rápida
confecção de uma extensa cama para o
Presidente francês, cuja altura ultrapassava
os padrões normais de estatura no Brasil.
Depois foi a vez do ex-Primeiro-Ministro da
Alemanha, Helmut Schmidt.

O Palácio só voltou a receber outros
hóspedes estrangeiros em 1982: o Primeiro-
Ministro japonês Zcnko Suzuki e o Presiden-
te norte-americano Ronald Reagan, com sua
esposa Nancy, além do Presidente da Alemã-
nha Ocidental, Karl Carstens. Em 1983, três
comitivas tiveram passagem pelas dependen-
cias do Palácio: o Primeiro-Ministro holan-
dês, Rudolphus Lubbers, os Reis de Espa-
nha, Juan Carlos e Sophia, c o Primeiro-
Ministro do Suriname, Errol Halibux.

Em 1984, o Alvorada foi mesmo uma
hospedaria de luxo. Nada menos que seis
chefes de estado por ali passaram. Foram os
Reis da Suécia, Carl Gustav e Sílvia; o
Príncipe da Arábia Saudita, Sultan Bin-
Abdulaziz; e os Presidentes Grcgório Alva-
rez, do Uruguai; Fernando Belaúnde Tcrry,
do Peru; Miguel de La Madrid, da Espanha;
e João Bernardo Vieira, da Guiné Bissau.após 15
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IVCR/Videogame. 

som frontal.
VídeoToneVHF.
WISTA AVISTA

1.089.000, 920.000,

SANYO
TVCTP-372237cm*
Cor. Sintonia fina automática. Maior nitidez
de imagem com videocassete.no/220v.
Antena teiescôpica. Baixo consumo
de energia.
AVISTA
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Afrovi
gradiente
CONJUNTO DIGITAL SYSTEM
DS-20/45.*
Receiver digital, estéreo
cassete deck, toca-discos
Belt-Drive. 2 caixas acústicas
de 50 watts, opcional estante
Rack.
AVISTA 1.779.000,
OU em 5x450.500, = 2.252.500,
MENSAIS
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AIKO
MICRO-SYSTEMS-3000.*
Sintonizador digital estéreo. Amplrficador.
Tape-deck. 2 caixas acústicas.
AVISTA

450.500, 855. vwvi

AIKO
RADIO-GRAVADORATPR-405.*
AM/FM. Pilha/corrente. 110/220 volts
AVISTA

278.000,
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CAFETEIRA ELÉTRICA MA-III.
Capacidade para 1 litro. Prepara até
20 cafezinhos.
AVISTA

ARIMO
MINIFORNO.
Prepara refeições rápidas.
Assadeira de alumínio e pegador.
AVISTA

ARNO
BATEDEIRA PLANETÁRIA.
5 velocidades. Tigela de 1 litro. Batedor
especial para massas encorpadas.
AVISTA

¦lllal
ll: T SS^!\l
lll I L-^a^aü^fim^»™^!

BOM CLIMA
CIRCULADOR DE AR COLUMBUS
ARISTOCRATA.
110VOitS.
AVISTA

Elcctrolux
ASPIRADOR DE PÓ Z-110.
Maior poder de sucção. 1000 watts.
AVISTA

75.VVVf 65; lllWW, 138.000, 195. iivww, 235.0IffllV¥!

ÉN^I&A tÍflJBl)lÀTAi
DORMITÓRIO DUPLEX COLISEU CEREJEIRA
Guarda roupa duplex com 10 portas, cômoda embutida
com 4 gavetôese espelho. Cama de casal l,28m x i,88m.
Pufe estofado e 2 mesas de cabeceira com 1 gaveta
e 1 prateleira. Puxadores de metal.

BICICLETA CROSS EXTRA NYLON ARO 20.
selim anatômico. Protetor de quadro e
guidàoem nylon impermeável e decorado, culdâo
redimenslonado para suportar qualquer impacto.
AVISTA

350.000,

ILw E2Eíl^23»j^^3

SALA VERONA IMBUÍA.
1 mesa redonda elástica
com pés
torneados. 4 cadeiras
revestidas em
veludo vermelho,
com puxadores de metal.

AVISTA

SALA EUROPA.
1 mesa com tampo
de vidro e 4 cadeiras
estofadas em chenille.
Estrutura cromada.
AVISTA

A* - 1

tf

990.000,490.00CÍ
^bÍT01ÍAHO

GRUPO FIXO PÉRSIA:
1 sofá e 2 poltronas revestidos em chenille
caramelo listrado. Estrutura em madeira de lei.
AVISTA

495.

BICAMASOFADENVER.
Estruturarem madeira Pinus illiotis. Assento
transformávelem cama com revestimento
em tecido diagonal vermelho. Com
2 almofadas.
AVISTA

DUPLEX RELÍQUIA EM MADEIRA CEREJEIRA
LEGÍTIMA
8 portas, puxadores e chaves de metal.
Com molduras e apliques.
AVISTA

w

j '\1;|E?1* Fv r r li\ <il°' r

ESTANTE HAITI EM MADEIRA CEREJEIRA LEGÍTIMA.
Bar, 2 bufês e váos para TV e caixas de som.

ESTANTE C0MBO EM CEREJEIRA LEGÍTIMA.
l,82m x 1,75 m.2bufês,barevâo para TV.
AVISTA

IIvwvf 180.000. 890.000, AVISTA 370.000,
m
Em
FOI

m
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Colégio consome Cr$ 320 milhões '.'.#** Brasília — A. Dorgivan

Brasília — Só no próximo dia 11 —

quairo dias antes — o Congresso Na-
cional estará pronto para a reunião do
Colégio Eleitoral. Até lá, 500 metros
de cabo telefônico, 14 refletores de 5
mil e 2 mil watts, 12 aparelhos de telex
para a imprensa internacional, cinco
para a imprensa nacional, além de 82
rançadas de transmissão radiofônicas e
47 para os jornais estão sendo instala-
dos, utilizando a mão-de-obra de quase
40 homens.

Uma verba de Cr$ 320 milhões
está sendo gasta com as obras necessá-
rias à última reunião do Colégio Elei-
tonil, que terá a cobertura de 2 mil
jornalistas, os quais terão duas alterna-
tivas para assistir à eleição presiden-
ciai: por meio de três telões de televi-

são que serão espalhados pelo saguão
da Câmara, ou nas galerias, onde só é
possível o acesso de 1 mil 600 pessoas.

Televisão
Nas galerias estão sendo instaladas

32 cabines de transmissão radiofônica,
além de linhas telefônicas. A Telebra-
sília cedeu 200 linhas telefônicas para a
reunião do Colégio.

Os dois candidatos à Presidência
da República, Tancredo Neves e Paulo
Maluf, já decidiram que vão assistir à
eleição no prédio do Congresso, mas
instalados em salas fechadas, vendo os
lances pela televisão. Tancredo Neves
assistirá à eleição no auditório Petrô-
nio Portela, no Senado, e Paulo Maluf,

no auditório Nereu Ramos, na Cama-
ra. Os repórteres estrangeiros que uti-
lizarem os telex instalados para trans-
missão terão a chance de efetuar paga-
mentos com cartão de crédito, pois o
Senado colocará um balcão de cobran-
ça no próprio local de trabalho.

Os 686 eleitores do Colégio Eleito-
ral terão de disputar o espaço do
plenário. Ali só há 479 poltronas, o
que deixará 207 eleitores de pé. O
público também não terá acesso ao
Congresso, pois as galerias a ele desti-
nadas ficarão para a imprensa. O povo,
portanto, deverá ficar do lado de fora
do prédio, no gramado.
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TERESA CARDOSO No telão da sala Petrônio Portela, tancredo verá a eleição
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Ü? -REFRIGERADOR TRIPLEX llll
BRM-43-T. 1
Com f reezer, refrigerador I• Mdratador. Várias cores. 11|
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Cônsul
CONDICIONADOR DE ARCA-1711.
3/4HP:7000BTUS.110VOltS.
AVISTA

SINGER
MAOUINA DE COSTURA ZIG-ZAG 247/527.
costura em linha reta e zigue-zague. Borda
com bastidor. Botão retrocesso e
caseador. Motor semi-embutido.
AVISTA

725.000, 325.000,

Cônsul
CONGELADOR
FV 2801 GRAN
LUXO.
vertical. 280 litros. Com
fechadura. Porta reversível.
Várias cores.
AVISTA

l.£*QHC£3__£__J

Continental
i ~nm
FOGÂOGRAN PRIX LUXO.
Mesa Inox. Tampa de vidro.
Máscara de cristal blindada.
Acendimento automático.
Várias cores.
AVISTA

®

LAVA LOUCA ESPECIAL 8VM-62-E.
Automática. Com 2 ciclos. Na cor branca.
AVISTA

ENXUTA LAVADORA.
Automática. Na cor branca.
AVISTA

lllvvv. 398.000,1.190.000, 465.0
NATAL PASSADO.

ARIMO
MINITURBO SECADOR.
BiVOlt (110/220 VOltS).
AVISTA

iÉi# \ãj I JiB*'' ::,'_5_l___r3B QP__E__t

ARIN2
VENTILADOR.
40 cm. Oscilante.
AVISTA

HÉRCULES FA0UEIRO BÚZIOS.
Com 101 peças, corte laser. Com estojo
de madeira.
AVISTA

BALANÇA PANDORA LUXO.
Ideal para controlar seu peso.
Para banheiro.
Avista

WALITA
NOVO FERRO SPRAY.
Tanque removível. Descanso próprio.
Spray com botão de fácil manuseio.
AVISTA

55Jwiwww, 110.000, «)99iUUUy 29.000, 48.000f
ELO KAPIDO B0N2A0.
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CONJUNTO
VILA RICA.
Mesa redonda
com tampo de
mármore carraro.
4 cadeiras com assentos
estofados com tecido florido.
AVISTA

380.000,

GRUPO FIXO CLASSIC. . ..
Almofadas soltas em veludo verde ou bordo.
Revestido em courvin, com detalhes em captone
nos encostos.
AVISTA
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BESULTABO
DO 3.° SORTEIO BO ANO

DE OURO BONZAO.
(LOTEBIA.FEDERAL 29/18/84)

ITATIAIA.
aço. 6 portas. Tampa do gabinete em¦miplac. várias cores.
'ISTA

BELICHE CAIÇARA MADEIRA MARFIM.
0,78 m x 1,88 m. Desmontável CADEIRA DE PRAIA RELAX.
para2camas desolteiro. Dobrável. Com 3 posições.
AVISTA AVISTA
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1.° PRÊMIO-
2.° PRÊMIO-
3.° PRÊMIO-
4.° PRÊMIO-
5.° PRÊMIO-
6.° PRÊMIO-
7.° PRÊMIO-
8.° PRÊMIO-
9.° PRÊMIO-

10.° PRÊMIO-

CUPOM-
CUPOM-
CUPOM-
CUPOM-
CUPOM-
CUPOM-
CUPOM'

¦CUPOM-
¦CUPOM-
•CUPOM

¦42284-
¦09539-
-43337-
¦11282-
-23359-
-07749-
-78350-
-40455-
¦74277-
-45534-

•SERIE C.4
•SÉRIEC.4
•SÉRIE C.4
•SÉRIEC.4
-SÉRIEC.4
•SÉRIEC.4
-SÉRIEC.4
-SÉRIEC.4
-SÉRIEC.4
-SÉRIEC.4

RELÓGIO"LORUS"OUARTZ.
0 relógio projetado
porcomputaaorçs

e fabricado por robôs.
AVISTA fl

o Produzido na zona Franca de Manaus.

PONfO FRIO
S8.0O0, 140.000, 15.800, /f/75.000, o menor preço pa cidade
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Brasília dá
festa para
Tancredo

Brasília — "No dia 15 de
janeiro, os brasilienses irão em
peso à rampa do Congresso
Nacional, portando faixas e
bandeiras, para realizar uma
das manifestações mais bonitas
que a cidade já viu". É o que
espera o Vice-Presidente do
PMDB do Distrito Federal,
Carlos Alberto Lima Torres,
acrescentando que Brasília
prestará 

"uma grande hoména-
gem ao futuro Presidente da
República, Tancredo Neves".

O seu partido já desenvolve
um trabalho junto às bases,
para promover uma concentra-
ção em frente ao prédio do
Congresso no dia da reunião dó
Colégio Eleitoral. "Tudo será
muito tranqüilo e espontâneo",
acredita Lima Torres. Segundo
ele, não existe orientação parti-
daria, a nível nacional, no sen-
tido de mobilizar a população,
mas isso não impede o trabalho
do PMDB local, que tem sido,
essencialmente, de divulgação.
PARTIDOS

Lima Torres, no entanto,
admite a vinda de caravanas do
Rio de Janeiro e de São Paulo,
patrocinadas pelos diretórios
regionais do PMDB. "Não

quero especular nada, mas
acredito que muita gente virá a
Brasília". Na sua opinião, será
"um ato cívico supraparti-
dário".

O PT não concorda com a
idéia. Seu presidente regional,
o bancário Geraldo Magela Pe-
reira, anuncia para o dia 15
manifestações de repúdio ao
Colégio Eleitoral, com o apoio
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e dos mais de 900
sindicatos representados pela
entidade.

_ Os demais partidos preferem
abster-se de qualquer tipo de
mobilização externa. O presi-
dente da juventude do PDS
local, Tarcísio Pinto, ainda
acredita na vitória do Depu-
tado Paulo Maluf. Já o PDT
segundo seu líder em Brasília,
Antônio Luís Neiva Moreira,
vai-se manter na posição de"mero espectador dos aconte-
cimentos".
SINDICATOS

A apenas 10 dias do Colégio
Eleitoral, a cidade está esvazia-
da, sobretudo pelas férias esco-
lares e pelo recesso dos tribu-
nais e do próprio Congresso.
Isso justifica, em parte, o de-
sinteresse de um dos mais
atuantes sindicatos de Brasília,
o dos professores, em promo-
ver manifestações políticas no
dia 15 de janeiro, segundo seu
presidente, José Libério Pi-
mentel. "A categoria está des-
mobilizada mas, individual-
mente, vamos apoiar a vitória
de Tancredo Neves, diz.

Posição semelhante têm os
sindicatos dos bancários e dos
comerciários, que vão demons-
trar seu apoio informal ao can-
didato da Aliança Democráti-
ca. Já a maioria dos conselhos
comunitários das cidades-
satélites, os diretórios estudan-
tis ou mesmo líderes de outros
segmentos ainda não pensam
em participar de atos políticos
ou comemorações.
EMPRESÁRIOS

"A fase dos banquetes já
passou, pois a vitória está asse-
gurada", diz o empresário Osó-
rio Adriano Filho. O fraco mo-
vimento nos buffets da cidade
comprova a afirmação. Nem .
grandes almoços ou jantares
em homenagem a Tancredo es-
tão sendo encomendados.

Segundo Rossi, os empresa-
rios locais estão mais preocupa-
dos agora com a escolha do
futuro Governador do Distrito
Federal. "Nâo haverá nenhu-
ma manifestação no momento,
mas seremos até mesmo hostis
se vier alguém estranho à cida-
de", alerta.

A classe empresarial de Bra-
sília planeja entregar, ainda es-
sa semana, ao candidato Tan-
credo Neves, um documento
que se refere à sua participação
no Governo do Distrito Fede-
ral, como informa Osório
Adriano Filho, que é também o
vice-presidente da Associação
Comercial do DF.
CIDADE

A cidade ainda não sente os
efeitos da reunião do Colégio
Eleitoral, ao contrário do que
ocorreu em agosto, por ocasião
das convenções do PDS e do
PMDB. Os hotéis estão com
pedidos de reserva esgotados,
mas os restaurantes bon apetit
e tarantella — bastante fre-
qüentados pelos políticos —
ainda não providenciaram esto-
quês especiais ou qualquer ai-
teração em seu quadro de fun-
cionários.

As locadoras de automóveis
já recebem pedidos de reserva,"mas o movimento está muito
frio", como observa Durval de
Azevedo, gerente da interloca-
dora rent a car. Outra empresa
do ramo, a Le Mans, que traba-
lha para o candidato da Alian-
ça Democrática, também náo
espera muito. "Alugamos, no
máximo, uns 10 veículos. O Dr
Tancredo é muito econômico,
não gosta de gastar muito", diz
o gerente Alceu Mendes.
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Mordomado de Brasília
A 

arquitetura moderna e o plano urbanístico de
Brasília já não exercem sobre os turistas a

atração dos primeiros tempos: o visitante agora é
levado para conhecer de perto as mansões onde
moram os Ministros de Estado e os dignitários das
grandes empresas estatais. É um caso de repugnân-
cia cívica o que se vê na Capital Federal.

Brasília é, politicamente, um mordomado que
se constituiu à sombra frondosa do AI-5 e deitou
viçosas raízes por toda a administração pública. O
fim do autoritarismo não seria capaz de fazer a
liquidação dos privilégios. A abertura do regime se
contentou com a tímida disciplina do Decreto
85.633, de 8 de janeiro de 1981, porque estava
comprometida clinicamente com a indiferença
moral.

Erros pedem solução drástica. Ou se erradi-
cam — isto é, extirpam-se — ou então brotam com
mais força. O decreto disciplinador da mordomia
que se apropriou da administração pública, direta e
indireta, tentou o impossível. Moralizar o que é
imoral é apenas repetir a homenagem que, segun-
do Rivarol, o vício presta à virtude. Ou seja, ato de
hipocrisia.

A ineficácia do decreto começou pela distin-
ção que pretendeu introduzir no privilégio, restrin-
gindo o direito ao luxo apenas a Ministros de
Estado e dirigentes das grandes empresas estatais.
As menores foram despejadas, mas, como o espíri-
to burocrático tem vida própria, a regulamentação
se atenuou em gradações. As empresas que perde-
ram o privilégio criaram a ajuda de moradia para os
burocratas categorizados. Mudaram-se para casas
que são pagas por aquela rubrica inconcebível.

A questão reaparece na antevéspera da mu-
dança do Governo pela escassez de alojamentos
para os funcionários que irão preencher os níveis
de confiança na futura administração. Não foi,
portanto, o aspecto moral que trouxe o problema
para a ribalta. A regulamentação do privilégio de
morar em apartamentos funcionais em Brasília
ostenta a impressão digital da burocracia que se
refestelou nas comodidades da mordomia. O fari-
saico decreto garante aos ocupantes dos 11 mil
apartamentos administrados pelo DASP o direito
de permanecer na moradia até 30 dias após o
término do ano letivo. Ora, o futuro Governo se
empossará quando o ano letivo de 85 já estiver em
andamento. Portanto, não haverá antes do final do
ano vagas suficientes para os ocupantes de cargos
de confiança no novo Governo.

O candidato Tancredo Neves anunciou que,
imediatamente depois de eleito, incumbirá um
grupo de trabalho de dar "destinação mais demo-
crática" às residências oficiais e funcionais. É
impossível imaginar solução democrática a partir
de uma concepção de privilégio. E o próprio
Tancredo Neves quem observa: "Em nenhum país
do mundo democrático o Governo é obrigado a dar
casas aos seus Ministros". Não faz o menor sentido
que o DASP tenha de administrar 11 mil aparta-
mentos funcionais alugados simbolicamente — me-
lhor, subsidiados — a servidores públicos. É uma
exceção que os servidores federais fora de Brasília
não conhecem. Trata-se, portanto, de privilégio
inaceitável.

Ministros e funcionários públicos — do mais
alto ao mais baixo escalão — devem pagar preços
de mercado. Aluguel de valor inferior ao preço de
mercado representa subsídio e, portanto, privilé-
gio. Os níveis superiores da administração pública

direta ou das empresas estatais também são abaste-
cidos por verbas extra-salário que engordam a
mordomia e ofendem a sociedade pelo seu conteú-
do de privilégio. Onde já se viu Ministros com
proventos simbolicamente modestos terem pagas
as despesas de alimentação, criadagem, tarifas de
serviços públicos, guarda-costas, automóveis, mo-
toristas e gasolina à custa do dinheiro público?

Pois no mordomado de Brasília é assim que se
faz e, se não houver disposição moralizante no
governo, continuará a fazer-se indefinidamente,
cada vez com novos itens de privilégios.

A mudança de governo e a transformação do
regime criam as condições para que o estudo se
amplie a partir de um severo ponto-de-vista moral.
Não há governo nem regime que possam cornpati-
bilizar a responsabilidade democrática com a soma
de vantagens e privilégios que ativam o espírito de
mordomia na Capital da República.

A gravidade moral da situação é que os
privilégios de Brasília funcionam como matrizes de
um comportamento de indiferença pela sociedade
em todo o país. A perda da noção ética na
administração pública, direta ou indireta, é conse-
qüência inevitável da noção oficial de privilégio,
que montou a mordomia na Capital Federal.

Não é apenas a mordomia federal que prolife-
ra de cima para baixo. As administrações estaduais
e municipais se miram no mau exemplo e tratam de
tirar proveito à sombra da impunidade. Os cida-
dãos acabam também se convencendo de que o
senso moral os interioriza e de que a única forma
de existência possível é cada qual salvar-se pessoal-
mente. Se o serviço público é uma concessão para o
enriquecimento pessoal, por que o cidadão irá
dispensar ao Governo provas de respeito?

A liberdade política fará a devassa dos hábitos
pervertidos na vida pública. E o Congresso, para
ter condições morais de exercer o controle dos
gastos públicos e a fiscalização dos costumes admi-
nistrativos, terá que reconhecer sua conivência
com as práticas privilegiadas. Não é legítimo que
Ministros tenham casa e despesas domésticas pagas
por verbas oficiais, nem tampouco que represen-
tantes do povo tenham direito a passagens de avião
a granel ou que façam delas uma fonte suplementar
de turismo internacional. Contas telefônicas devem
ser pagas pelos congressistas como fazem os cida-
dãos: com os seus recursos próprios.

A credibilidade moral da representação políti-
ca não exime a sociedade do dever de fiscalizar o
Congresso. A conivência com as práticas fisiológi-
cas e os privilégios vulnera as prerrogativas políti-
cas dos congressistas e desgasta o conceito demo-
crático. Não é um argumento moral a defesa de
que os privilégios parlamentares que caracterizam
a mordomia representativa sejam uma fatia peque-
na diante dos gastos do Executivo com suas vanta-
gens inconcebíveis.

O Executivo e o Legislativo não podem aceitar
passivamente a suspeita pública. A democracia
impõe-lhes a severidade de conduta e a obrigação
de dar o exemplo: são como a mulher de César,
que não podia sequer ser objeto de suspeita.

A democracia exige uma limpeza completa
dos costumes. O mordomado de Brasília é apenas
o sinal exterior de um enriquecimento ilícito que
não pode conviver com as aspirações democráticas
brasileiras. É tempo de começar a empreitada de
moralização pública com a colaboração da socie-
dade.
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Além do "Rock"
O 

Rio prepara-se para enfrentar o verão com
muito dinamismo cultural. Não se trata do

Rock in Rio. O rock pode fazer parte dessa
movimentação, como forma válida e universal da
música popular moderna; mas se não houvesse o
Rock in Rio, a cidade estaria, de qualquer forma,
ante perspectivas animadoras para o ano que
começa.

Não se trata de que o Governo do Estado
tenha afinal encontrado caminhos profícuos de
apoio à cultura. Trata-se quase do contrário. O
Governo, que assumira num clima de "dirigismò"
cultural, fascinado pela distinção entre o que é e o
que não é "elitismo", percebeu, talvez, que estava
perdendo o seu tempo e a sua credibilidade.

Optou, então, por uma postura menos óbvia;
o que foi o bastante para que o movimento cultural
ganhasse em vitalidade e em naturalidade.

Milagre de Natal

Nada há de surpreendente nisso. No Rio de
Janeiro, a produção de cultura sempre foi perfeita-
mente espontânea — mesmo quando subvenciona-
da. As memórias podem estar enfraquecidas; mas a
verdade é que o Rio de Janeiro funcionou, durante
muito tempo, como uma verdadeira síntese da
cultura brasileira. Exerceu essa função sem pedan-
tismo, o que reforçou ainda mais o fenômeno.

Perdeu, depois, em importância política; mas
a cultura não morreu; e só esteve ameaçada
quando quiseram 

"salvá-la", ou "passá-la a Íim-
po". As pretensões parecem ter diminuído. Isto
pode ser a oportunidade para encontrar-se formas
inteligentes de apoio à arte e à vida cultural —
formas que, aliás, já estão sendo descobertas por
diversas empresas privadas. O Governo poderia
mirar-se neste exemplo.

TÓPICOS
Reencontro

A cidade prepara-se para receber
de volta o seu Paço, devidamente res-
taurado pelo Pró-Memória. Trata-se de
importantíssimo trabalho de reconstru-
ção de um monumento semidestruído.
Com a restauração, ele recupera tam-
bém a sua memória: no estado antigo,
quem se lembraria que dali governaram
os Imperadores e o Rei D João VI?

O Rio volta a tomar posse de um
prédio excepcional. Vale a pena lem-
brar, entretanto, e desde já, que a
conservação de um imóvel depende,
como ensina o passado, da sua utiliza-
çáo. Não tem sentido realizar uma obra
desse porte para entregá-la depois a
uma destinação medíocre.

Menos sentido ainda tem a idéia,

que estaria sendo arquitetada, de fun-
dar ali mais um museu — ligado, desta

vez, à nossa memória colonial. Temos
museus demais; e mesmo os que se
justificam apresentam falhas graves de
acervo. O que teria a mostrar um
museu da colônia? Os tamancos de
Carlota Joaquina? As cadeirinhas meio
decrépitas em que ela se locomovia?

Além disso — a náo ser por 
"com-

plexo de colônia" — por que ligar o
prédio ao seu período menos nobre? O
Paço da Praça XV foi a sede do Império
brasileiro. Não se imagina, para ele,
função inferior à de um grande centro
cultural. O mais são fantasias de quem
tem a obsessão do colonialismo.

Proteção
O valão do Campo da Esperança,

na favela da Rocinha, tem agora um
sistema de grades para impedir que a
cada chuva centenas de toneladas de
detritos desçam morro abaixo e obs-

truam o canal da Avenida Aquarela do
Brasil, em São Conrado.

A instalação desse dispositivo foi
uma oportuna medida adotada pelo
Prefeito Marcelo Alencar, que a deter-
minou após visitar a área e comprovar a
gravidade do problema sanitário criado
pelo acúmulo do lixo no canal, onde
proliferam mosquitos e ratos que ator-
mentam milhares de habitantes do
bairro.

Esta, porém, deve ser considerada
uma solução provisória. São Conrado,
como de resto as áreas circunvizinhas
pelas quais a cidade se expande, depen-
de da instalação de um completo siste-
ma de saneamento para melhorar a
qualidade de vida dos seus moradores.
Que essa obra definitiva saia, pois, o
mais cedo possível do papel, antes que
surja ali um grande problema de saúde
pública.

Às 23h20min, do dia 23 de dezembro
houve um desabamento de pedras na
estrada velha Rio/Cabo Frio, no trecho
entre Bacaxá c o Posto da Polícia Rodo-
viária da serra (mais ou menos a 90 km do
Rio).

Por um espaço de tempo de aproxi-
madamente dois segundos escapamos da
morte. As pedras caíram poucos segun-
dos antes dc passarmos por aquele lugar.
Só vimos unia densa poeira e jogamos o
carro para o lado oposto dessa poeira e
então subimos nas pedras menores do
lado esquerdo. Não nos ferimos, nada
sofremos. Mas a lembrança da proximi-
dade da morte e do Poder Grandioso da
Mão Divina nunca nos sairá da mente.

A Polícia Rodoviária chegou em auxí-
lio, em seu único carro, 50 minutos
depois. Com uma única lanterna compra-
da pelos guardas do posto rodoviário.
Com um carro em péssimas condições de
uso. Sem manutenção alguma.

Após algum tempo, à espera do rebo-
que, a bateria do carro da Patrulha Rodo-
viária cedeu. Tivemos que empurrar o
carro.

Os policiais tentaram uma comunica-
ção com o DNER e foi vá a tentativa. Lá
só havia o vigia que nada poderia fazer
para a remoção das pedras (...) Hoje,
depois do susto passado, não sabemos se
as pedras foram retiradas e quando e
como. Não sabemos se o Estado vai
liberar a verba para o reparo do único
carro da Patrulha Rodoviária da serra. A
única que serve a um trecho dos mais
perigosos de acesso à Região dos Lagos.
Não sabemos se colocarão mais carros
para o policiamento de nossas estradas.
Não sabemos se haverá vistorias de todas
as encostas daquela estrada e de outras.
Não sabemos se outros desabamentos
causarão a morte de pessoas sem tão
grande sorte como a nossa. Vânia Stolze
Lima — Rio de Janeiro.
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Fusos horários
Na matéria do JB de domingo, 30/12,

sobre a Sala da Hora do Observatório
Nacional, se diz que os quatro fusos
horários do Brasil compreendem o Acre
(menos duas horas), Fernando Noronha
e Arquipélagos São Pedro e São Paulo
(menos quatro horas) e Mato Grosso e
Amazonas (menos uma hora). O texto
está incompleto (cita só três fusos dos
quatro) e incorreto. É preciso dizer que
os fusos horários sáo em relação à Hora
de Greenwich (perto de Londres, Ingla-
terra) e são os seguintes:

Menos duas horas: Ilhas Oceâni-
cas, inclusive Fernando de Noronha.

Menos três horas: Amapá, Mara-
nhã, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás,
Distrito Federal e a parte do Pará a Leste
da linha que, partindo da foz do Rio Jari,
sobe pelo Rio Amazonas até a foz do
Xingu, seguindo por esta ati os limites de
Mato Grosso. (É a hora de Brasília).

Menos quatro horas: Roraima,
Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e a parte do Pará a Oeste da linha
já cida e parte do Amazonas a Leste da
linha geodésica que vai de Tabatinga até
Porto Acre, incluindo estas duas cidades.

Menos cinco horas: Acre e parte
do Amazonas a Oeste da geodésica men-
cionada. Roldão P. Simas Filho — Rio de
Janeiro.

Telerj

é desrespeitar a lei do Brasil e ferir a
sensibilidade de seus conterrâneos.

Numa época cm que as violências
devem ser combatidas, náo se deve dar
guarida a espetáculos de barbarismo que
só visam o lucro.

Deixemos os animais e a natureza em
paz e preservemos a integridade de nos-
sos jovens. Claudie Dunnin, presidente da
Sociedade Zoóflla Educativa — Rio de
Janeiro.

Reflorestamento
Li, com preocupação, o artigo inseri-

do no Io caderno do seu conceituado
matutino, de 29/12/84, à página 14, sob o
título de "Acesita importa sementes", no
qual o presidente da Acesita Energética
declara haver importado, da Austrália,
40 espécies de eucaliptos para refloresta-
mento no nosso pais. Técnico em Agro-
nomia, como deve ser pelo cargo que
ocupa, o Sr Hasenclever Borges deve
saber os malefícios que decorrem de uma
plantação desordenada de eucaliptos, ár-
vores somente aconselháveis a solos pan-
tanosos ou excessivamente úmidos.

Há que estudar a nossa rica Dora, a
fim de substituir tal espécie por outra
nativa, de rendimento energético corres-
pondente, antes que males maiores adve-
nham do fato de tais sementes caírem em
mãos de pessoas menos esclarecidas, ou
demais gananciosas, a ponto de transfor-
mar ricos solos em futuros desertos, dos
quais, aliás, a Austrália é bem aquinhoa-
da. Anna R. Christensen — Rio de Ja-
neiro.

Apenas gostaríamos que igual preocu-
pação tivessem as mesmas autoridades
com outro aspecto do trânsito, não me-
nos grave — que é a prática que se
generalizou do avanço do sinal, que não
menores riscos acarreta para a incolumi-
dade dos cidadãos. Ninguém mais respei-
ta o sinal vermelho (há as exceções da
regra), a qualquer hora do dia ou da
noite, em qualquer lugar.

Aí é que as referidas autoridades têm
que agir implacável e impiedosamente,
multando sem dó nem piedade, pois só a
punição que atinge o bolso poderá fazer
com que cesse essa prática da mais abso-
luta irresponsabilidade e inconscicncia.

Nesse terreno temos até uma sugestão
a oferecer — a criação de Comandos de
Guardas de Trânsito, duplas de guardas
que se postariam em esquinas opostas,
nunca juntos, variando diariamente os
pontos, nunca dois dias no mesmo cruza-
mento, e que agiriam decididamente na
aplicação da Lei, numa campanha enérgi-
ca e duradoura, senão permanente.

A surpresa do motorista irresponsá-
vel, que ignorava onde encontraria a
dupla de Comandos e a energia na re-
pressão da condenável prática (avanço de
sinal), dentro de pouco tempo apresenta-
ria resultados, tornando mais humano o
trânsito nesta cidade, com a vantagem de
ser um plano que não acarretaria qual-
quer ônus adicional ao Detran. José
Oberlaender — Rio de Janeiro.

"Odontocracia"

Reajuste
A veiculaçâo pela imprensa do recen-

te reajuste do funcionalismo público fe-
deral causa espanto, para não dizer cons-
trangimento, em razáo do acentuado di-
ferencial existente entre o aumento dos
militares e civis, estes contemplados com
menor percentual que aqueles. Por quê?
Porque o Sr Presidente da República,
segundo as matérias publicadas, resolveu
autorizar um acréscimo da ordem de 30%
na base de cálculo para o aumento do
soldo dos nossos bravos soldados. Faltou
o esclarecimento por que não foi igual-
mente acrescida a base de cálculo para
aumento das referências, no caso dos
civis. Faltou alguém dizer ao Exm° Sr
Presidente que as referências mais baixas
do funcionalismo público civil estão à
beira da mendicância e não é de agora.

Os militares, além de algumas vanta-
gens específicas — evidente que do co-
nhecimento da autoridade ora conceden-
te — já percebem remunerações superio-
res aos seus "colegas" civis. Não dá para
entender. Louve-se apenas a veiculaçâo
de tal anomalia, reiteradamente omitida
(camuflada) em anos anteriores. Amilton
Pereira de Magalhães — Rio de Janeiro.

O Secretário de Estado da Saúde
informou que receberá dos Ministérios da
Saúde, da Previdência e da Educação
uma verba mensal de CrS 60 milhões para
ampliar o Programa Odontológico Pre-
ventivo. Magnífico para a Odontologia e
fundamental para as crianças cariocas e
fluminenses.

Entretanto, como só o Pai é perfeito,
a assistência maior será dada à criança na
faixa etária dos seis aos nove anos. Dal a
imperfeição, posto que se todo escolar é
criança, nem toda criança é escolar, sen-
do necessário iniciar-se o atendimento,
com profunda abrangência e total ade-
quaçáo, a partir dos dois anos de idade,
defendendo-se assim a dentição têmpora-
ria em defesa da dentição permanente.

Os que pensam e procedem daquela
maneira, seguindo postulados emitidos
pela Organização Mundial da Saúde, pro-
cedem e pensam erradamente, com todo
respeito à OMS. Toda e qualquer priori-
dade — palavra criada pelos tecnocratas
e agora, também, pelos odontocratas pa-
ra dificultar o que é fácil, deixando de
facilitar o que é difícil — deverá ser
concedida à criança, seja ela do grupo
etário dos dois ou dos seis anos. E, antes
disso, à gestante, sob inspiração desta
simples frase: mãe sadia, filho sadio,
dente sadio. O resto é perder tempo em
infindáveis tertúlias à base de cafeína em
ambientes refrigerados, enquanto que a
criança brasileira espera pelo 

"abre-te

Sézamo" de seus anseios. Leopoldo Fer-
reira, presidente da Sociedade Internado-
nal Criança Sorriso — Rio de Janeiro.

Lição política

Publicada carta da Sra. Maria Regina
Pedrosa de Senna Figueiredo na edição
de 02.01.85, não a localizamos como
assinante em nossos registros.

Considerando porém que a leitora
reclama de pulsos nas contas do telefone,
gostaríamos de informá-la que a conta de
dezembro a que se refere corresponde ao
consumo do mês de novembro. O efeito
do cadeado colocado no aparelho só
deverá se fazer sentir na próxima conta.

Se a Sra Maria Regina desejar maio-
res esclarecimentos estaremos a disposi-
ção para atendê-la. Carlos Roberto Wit-
Uich, chefe da Divisão de Relações com a
Comunidade da Telerj — Rio de Janeiro.
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Barbarismo
Lamentamos profundamente tomar

conhecimento de que um brasileiro, Fer-
nando Guarany, radicado na Espanha,
dedique-se a uma profissão como a de
tourcador, tão em desacordo com os
sentimentos do povo de seu país de
origem.

Orgulhar-se de ser chamado de "o

grande matador de Jataizinho" e ainda
desejar ardentemente apresentar-sc aqui

Avanço de sinal
O JORNAL DO BRASIL de 29 do

mês recém-findo, na scç«io Carros &
Motos, publicou o aviso do uso obrigató-
rio do cinto dc segurança nos automó-
veis. a partir dc Io do corrente.

Tudo bem. Muito louvável esta preo-
cupação das autoridades do trânsito com
a vida dos cidadãos. Nada temos a opor,
pelo contrário, elogiamos.

"Uma democracia pelo povo, mas
sem o povo". A grande lição política que
se deve tirar da próxima vitória de Tan-
credo Neves sobre a candidatura de Pau-
lo Salim Maluf à Presidência da Repúbli-
ca pode ser resumida na frase acima.
Embora a candidatura de Maluf fosse a
oficial, trabalhada nos altos escalões poli-
ticos, e muita gente afirmasse que Tan-
credo perderia a eleição no Colégio Elei-
toral, pois a sua campanha se voltava
para o povo e a eleiçáo seria indireta, ha
verdade Tancredo será o vencedor, por-
que ficou com o povo. Quando Maluf
percebeu isso, organizando comícios imi-
tativos, já era tarde.

Acredito que ele quisesse fazer uma
democracia pelo povo, mas sem o povo,
ao contrário de Tancredo Neves, que
nunca entendeu democracia sem povo.
Além disso, a histórica alternância entre
os regimes democráticos e os regimes de
força militar, depois de tantos anos de
autoritarismo, só podia abrir espaço para
a democracia com o povo e nunca para a
democracia sem o povo. Resta agora
esperar que o Presidente Tancredo Ne-
ves, ao assumir o poder, não se esqueça
do povo. que o levou ao poder. E cuide,
logo após a constituição livre do seu
Ministério, em caráter de prioridade ab-
soluta, de dar uma Constituição ao Bra-
sil, em bases realmente democráticas.-

O resto virá com o tempo. Leodegário
A. de Azevedo Filho — Rio de Janeiro.

At cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-

vel • endereço que permita confirmação

previa.
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Travessura têmpora do João

K~2
Coisas da política

AGORA, 
depois que

engolimos o susto e
o Presidente João Figuei-
redo deu a volta por cima
e pela segunda vez, esti.
cando, espichando, de-
sentortando a sua sofrida
e sinuosa coluna, não é
fora de propósito dedicar
uns minutos e algumas re-
flexões que têm o seu inteiro cabimento.

Todos os agouros que pairavam sobre uma penosa
operação, reclamando longo período de anestesia num
paciente com o coração remendado por duas pontes de
safena, dissiparam-se diante da resistência do João, do
atleta desde a juventude, um entusiasta do esporte. As
tensões da vida castigaram o Presidente, e a sua ficha
médica dos últimos seis anos registra um indesejável
recorde de problemas, desde os padecimentos da pálpe-
bra ao enfarte e à intervenção em Cleveland, às dores
terríveis no nervo ciático e à recidiva nas vértebras.

Tudo bem quando acaba bem. O suspiro nacional de
alívio homenageia o João da abertura, com sua carga de
simpatia estouvada, que acaba empurrando a moleza do
coração brasileiro para o perdão de muitos erros.

Mas, que diabo, custou tanto esforço, demorou
tanto tempo arrumar razoavelmente as coisas para que a
sucessão se enquadrasse numa moldura satisfatória, o
País operou tal milagre de bom senso para preparar o

próximo desfecho do ciclo revolucionário sem revanchis-
mos e sem ódios — que tudo o que se pode desejar é que
não se perturbe o finzinho do programa, justo quando
está chegando a hora da festa. Daqui para 15 de janeiro
e, depois, até 15 de março — quando menos bulha,
melhor. O ideal é que a transição se processe como se
não fosse um acontecimento inusitado, um prodigioso
salto acrobático de um lado do precipício para os
barrancos da esperança.

Ora, certamente que o cidadão João Figueiredo é
dono da sua vida e do seu nariz. Pode fazer da sua coluna
o que quiser, acolchoando-a para amortecer os choques
do destino ou sovando-a no pilão de um palmo de sola,
nos saltos triplos da sua paixão pelo hipismo. Mas, um
Presidente da República tem os seus deveres multiplica-
dos, uma carga de responsabilidade da qual não pode se
desfazer, como quem saca um casaco incômodo e se atira
aos folguedos da despreocupação inconseqüente. Conta-
se que um imaginoso bajulador sugeriu ao ex-Presidente
Ernesto Geisel que cultivasse, como um entretenimento
para espantar o tédio dos lazeres domingueiros, o hábito
de passear a cavalo pelos largos espaços de Brasília.

Geisel não apreciou o palpite, desgostou-se com a
alusão a lazeres de um Presidente que não tinha tempo
para fazer tudo sozinho. Mas, para a resposta seca,
encontrou a justificativa exata:

— Um Presidente da República não pode correr o
risco de cair do cavalo.

Ora, vamos e venhamos. O nosso João já tem idade
para não reincidir em travessuras. Desde 75, quando se
submeteu à primeira operação, que está proibido pelo
seu médico, o especialista de renome internacional Paulo
Niemeyer, de montar. Pois o João Presidente teima,
monta e salta obstáculos. Desobediente, não se contém.
Francamente, não dá para entender. A segurança do
Presidente é protegida, dia e noite, por uma legião de
agentes pagos com o dinheiro do povo. E não há o que
reclamar porque a vida do Presidente é preciosa para o
País. Mas, então, como aceitar que o João cometa as
suas traquinagens e ninguém lhe puxe as orelhas, como
se faz com menino levado?

Talvez seja um pouco tarde para retirar do bisado
incidente todos os seus ensinamentos. Mas, certamente
que o pitoresco Dr Haruo Nishimura guardará do
episódio a sua lição inesquecível. À sombra do João,
virou celebridade da noite para o dia. As suas mãos
mágicas de desentortador de ossos a um simples toque na
suavidade de veludo de massagens que pareciam carícias
de gueixas aliviavam padecimentos, curavam dores e
salvavam condenados do bisturi.

Pois o bruxo foi sumariamente despedido e despa-
chado de Brasília para São Paulo num pacote de
desconfianças e está dando pulos para não perder o
rebolado. Quando a moda é a mineirice songamonga dos
silêncios, fala pelos cotovelos mas não junta palavras.
Diz-se que, quando a brisa lhe foi favorável, o Dr
Nishimura ganhou de presente uma estação de rádio FM.
Convinha dedicar-se por uns tempos à rendosa explora-

ção de sua emissora. Porque desconfio que a sua
clientela deve estar em fuga e uma pessoa sensata
pensará duas vezes antes de entregar aos seus cuidados o
tratamento de um dedo mindinho da mão esquerda
destroncado...

A mania do hipismo empurrou o João a cometer
muitos exageros. A Granja do Torto, nesses seis anos de
inquilinato gratuito, afeiçoou-se aos hábitos do morador
com direitos de proprietário. Lá estão instaladas, com
requintes e luxos, mais de uma dúzia de baias que já não
disfarçam a prematura inutilidade. Eis aí um pequeno
mas delicado problema para apoquentar o Dr Tancredo
Neves. O que fazer com instalações caras, modernas mas
de utilização específica? Tancredo não é um ás do
hipismo, é provável que nem resida na Granja do Torto.
A solução talvez esteja em incluí-la, com sua coudelaria,
no leilão das mordomias. Podia até começar por ela,
numa abertura de arromba, que asseguraria o êxito do
resto do lote. Ora, o hipismo foi o esporte da moda na
corte nos últimos anos. Virou uma questão de status e de
esperteza. Até empreiteiras montaram haras. Andar a
cavalo significava a oportunidade de encontrar com o
Presidente nas manhãs da Península Sul e, com um
pouco de sorte, encaixar uma conversa. Ora, quem sabe
se não existirá algum interessado endinheirado em
arrematar instalações completas, ao bater do martelo?

VILLAS-BÔAS CORRÊA
Repórter político do JORNAL DO BRASIL

A inteligência do mundo
(Sabina e Franz são amantes.)
"Para Sabina, viver é ver. A visão limita-se por uma

dupla fronteira: a luz intensa que cega, e a escuridão total. É
talvez daí que vem sua repugnância por todo extremismo.
Os extremos marcam a fronteira além da qual a vida acaba;
e a paixão do extremismo, na arte como na política, é desejo
de morte disfarçado.

"Para Franz, a palavra luz não evoca a imagem de um
panorama docemente iluminado pelo sol, mas a própria
fonte da luz: uma lâmpada, um projetor. Ele recorda
metáforas familiares: o sol da verdade, o brilho cegante da
razão."Assim como pela luz, Franz é atraído pela escuridão.
Hoje, apagar a luz para fazer amor parece ridículo. Franz
sabe disso e deixa uma pequena lâmpada acesa perto da
cama. Mas, no momento de penetrar Sabina, ele fecha os
olhos. A volúpia que o toma exige a escuridão. Essa
escuridão é pura, absoluta, sem imagens nem visões, não
tem fim nem fronteiras; essa escuridão é o infinito que cada
um de nós traz em si (e a verdade é que quem procura o
infinito, tudo o que precisa fazer é fechar os olhos!)

"No instante em que sente a volúpia tomar conta do
seu corpo, Franz se dissolve no infinito da sua escuridão;
torna-se ele mesmo o infinito. Mas, quanto mais um homem
cresce na sua escuridão interior, mais encolhe em sua
aparência física. Um homem de olhos fechados não é senão
um resto de si mesmo. Sabina não o quer ver e, por sua vez,
fecha os olhos. Para ela, essa escuridão não significa o
infinito, mas apenas o divórcio daquilo que ela vê, a negação
do que é visto, a recusa de ver." (Milan Kundera, L'Insoute-
nable lég'ereté de 1'être, Paris, Ed. Gallimard.)

1985 começou numa terça-feira e hoje é, pois, o
primeiro domingo do ano novo. Um ano que, ao menos em
termos políticos, começa (ainda nâo sabemos como vai
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acabar) muito sabiamente. Mais nove dias, e o Brasil terá o
seu novo Presidente-eleito. Eleito, ainda que indiretamente,
mas eleito, e trazendo consigo o apoio e a esperança de uma
enorme maioria de brasileiros. Há 25 anos não acontecia
neste País nada de parecido.

Não me parece que haja mal em inaugurar um ano
assim, lendo Milan Kundera. Kundera deixou seu país, a
Tcheco-Eslováquia, invadida pelos russos em 1968, e é hoje

no exílio talvez a figura mais brilhante e lúcida dessa safra de
escritores que florescem no novo universo cultural e ideoló-
gico posterior a 68.

A luz e a escuridão. Não escolher simplesmente entre
uma e outra, mas descobrir entre elas o caminho do
equilíbrio e da lucidez. O caminho da vida. Quem procura o
infinito — diz Kundera — tudo o que tem a fazer é fechar
firmemente os olhos. A paixão pelos extremos é desejo de
morte disfarçado.

O Brasil terá sem dúvida os seus caminhos e motivos
próprios, peculiares, mas seria tolo e pretensioso de nossa
parte pretender que estamos livres da influência do mundo.
O grande milagre político que se consumou entre nós
durante os últimos meses, e que uniu o País e o povo em
torno do novo Governo, dificilmente teria sido possível se o
mundo (e a inteligência do mundo) não tivesse mudado
tanto de 1968 para cá.

De fato, a história do Brasil recente não é muito
diferente da história, simplesmente: na década hitleriana
dos 30, tivemos um putsch comunista, os camisas-verdes e,
afinal, o Estado Novo à moda salazarista. Na década dos 40,
a vitória na guerra fez explodir entre nós a democracia, com
um vigor até então desconhecido nestas paragens tropicais.
Enfim, a década dos 60, a década de Fidel e Mao, do
Vietnam, da invasão de Praga e do chienlit parisiense foi
também para nós a década dos atos institucionais, do
terrorismo e da repressão mais dura.

Somos filhos do nosso tempo. Imitamo-lo; aprendemos
com ele. Ou não aprendemos? A mensagem de Kundera é
clara e simples. O grande mal do nosso século foi a paixão
do absoluto. Um absoluto que chegou embrulhado nas luzes
da revolução e do marxismo e que iria produzir o Gulag
soviético, uma terrível guerra mundial, os 100 milhões de
chineses sacrificados pela revolução cultural maoísta, o

Cambódia, a liberdade esmagada pelos tanques em Buda-
peste, em Praga, em Varsóvia.

É Hitler? Hitler era o mesmo absoluto, embora virado
pelo avesso e ainda mais impiedoso e cínico. Tudo o que se
pode dizer a seu favor é que ele durou pouco, 12 anos
apenas, e sua derrota abriu caminho para a liberdade mais
ampla que viria depois (ao menos na parte do mundo onde
há liberdade).

Não podemos passar o século a limpo, mas podemos
tentar aprender a sua lição. O mundo está povoado de Franz
e de Sabinas e o contraponto entre a lucidez e a atração do
absoluto faz parte da natureza humana. As épocas históricas
mais terríveis são aquelas em que a segunda tendência
predomina sobre a primeira, a ponto de empolgar e cegar
multidões inumeráveis.

Isto ocorre quando surgem religiões novas, cheias
ainda do vigor, da impiedade e da autoconfiança próprias da
juventude, tais como o marxismo em nosso século, como o
catolicismo do tempo da Inquisição ou das Cruzadas, ou
como (ainda agora) o fundamentalismo islamítico dos Ko-
meíni e Kadafi.

Não há dúvida que as religiões mais antigas, tolerantes,
sedimentadas e mesmo gastas, satisfazem com mais sábedo-
ria e menos risco o apetite de infinito dos homens. Por isso,
entre outras razões várias, prefiro hoje o duro Papa polonês
João Paulo II aos teólogos recentes que procuram rejuve-
nescer e revigorar o catolicismo tradicional aplicando-lhe
transfusões maciças da bula marxista. A paixão pelos
extremos é desejo de morte disfarçado.

Enfim, eis aí algumas questões sobre as quais não custa
meditar neste início de ano, enquanto esperamos para ver o
que vai afinal fazer o Doutor Tancredo no Governo da
República.

FERNANDO PEDREIRA

Prioridade para o Nordeste
Amaioridade 

da Sudene — Superintendência para o
Desenvolvimento do Nordeste — não lhe valeu de

consagração. Muito ao contrário, deu oportunidade a
uma espécie de coro de decepções. Tantas esperanças
frustradas! Não me custa, por isso, recordar o ambiente
festivo com que se inaugurara, quando não faltava quem
a considerasse a certeza da redenção do Nordeste, ou o
começo de uma era nova, em que os programas assisten-
ciais seriam substituídos por uma política de expansão
econômica da região. E o resultado final aí está, com o
agravamento das desigualdades regionais, num país que
tem a consciência de que os vínculos federativos depen-
dem, para uma perfeita consolidação, do crescimento
uniforme, ou aproximado, de todas as unidades que os
compõem.

A história do Brasil aí está, para demonstrar que a
prosperidade, às vezes, pode ser andeja, não constituin-
do monopólio de nenhum setor de seu território, tanto

3ue 
tivemos várias fases, que deslocavam o eixo do

esenvolvimento de um lugar para outro, com o momen-
to do pau-brasil, a hora do ciclo do açúcar, o tempo das
explorações de ouro, todas elas definhando, para que se
firmasse a época do predomínio dos cafezais, de que é
um simples corolário a proliferação das iniciativas indus-
triais. Tudo isso num imenso território de proporções
continentais.

Daí a necessidade de fazer da ação dos Governos
um processo contínuo de correção dos desequilíbrios
regionais, para que se firmem as estacas de uma sólida
unidade, baseada numa prosperidade melhor distribuí-

da, sob o signo de um crescimento uniforme. Não foi
outra a inspiração que nos levou, sob a liderança de
Celso Furtado, à criação da Sudene, numa aurora de
sonhos e de esperanças.

Vencido um quarto de século, já nos invade o vírus
de que podemos estar diante de um problema sem
solução. Quando até as siglas nos enganam, tanto que a
Sudene, como a Sudam já nos dão a impressão de que
foram criadas para atender ou beneficiar o Sul e não o
Norte ou o Nordeste. Perfídia, talvez, da sílaba inicial.
Tanto para o Nordeste, como para a Amazônia, lá está a
sigla insidiosa. E que basta para que fiquemos a pensar
quais foram os favorecidos dos incentivos fiscais. A que
capital vieram eles a se incorporar? Para onde se
encaminharam os lucros dos capitais invertidos? Como
se os alicerces do desenvolvimento não se confundissem
com a acumulação dos capitais.

Enquanto que as vantagens destinadas ao Nordeste,
ou ao Norte, acabavam ficando perdidas, ou reduzidas,
na criação de mão-de-obra escassa ou na receita de
impostos, através de indústrias que cogitavam mais da
automação do que dos sofrimentos de populações, que
pensavam mais em trabalho do que em esmolas, que
acabavam não resolvendo nada. E qual o resultado final
dessa experiência malograda? Ou de uma planificação
que se impressionou com as evoluções do bumerangue?

Já em 1976, com a segurança de sua cultura e o
brilho de uma palavra enxuta e sensata, o então Senador
Marcos Freire tomava a iniciativa de propor a criação de
um Ministério Extraordinário, para cuidar dos proble-

mas do Nordeste e da Amazônia. As leis vigentes davam
margem a essa proposta. E considerando a Sudene mais
vítima do que culpada, dizia Marcos Freire:

"Golpeada por todos os lados, viu os recursos
diminuírem. Reduzirem-se os seus orçamentos. Minguar
a sua participação na receita da União. Ou a de seus
gastos nos investimentos públicos no Nordeste. Alterar-
se, em detrimento da região, o mecanismo dos incentivos
fiscais, caindo os percentuais que lhe cabiam. Nada disso
constituiu afirmativa gratuita ou graciosa. Jamais deixa-
mos de respaldá-la com dados, números, quadros, esta-
tísticas oficiais".

Conseqüência dessa redução de verbas, os "resulta-
dos negativos não se fizeram esperar". Em suma,
ocorreu o esvaziamento institucional externo e interno
da Sudene". Fora criada para se constituir numa "agên-
cia desenvolvimentista". E outras instituições foram
surgindo, para desvirtuar a ação e a presença da Sudene.
Passou a valer como fábrica de favores pessoais, ou
políticos, para servir de apoio a candidaturas ameaçadas.
Para conquistar adesões de eleitorados relutantes. Até
mesmo para contentar Governadores de Estados com o
prato de lentilhas de um conselho consultivo decorativo,
circunscrito a oferecer sugestões, pois que as decisões
ficavam a depender de outras autoridades. E quanta
despesa para a festa das assembléias! Viessem as verbas
da Sudene, ou dos Estados, nem por isso deixariam de
valer como desperdício.

Num Governo que sempre fez questão de que o

Nordeste seria um problema prioritário, não se poderia
deixar de pensar no ajustamento de instituições, para
melhor proveito das verbas consumidas. E há mais de 20
anos que já estamos cansados de uma linguagem que não
muda de tom, sem fazer questão de que a acompanhe a
realidade dos números obtidos. O que não chega a ser
novidade, num país em que todos os Governos trazem,
como programa essencial, o combate a uma inflação, que
nem por isso deixa de crescer. E que não tem mesmo
condições para se deter, quando todas as despesas são
assunto de uma prioridade essencial. Fico a pensar
naquele Interventor inexperiente que, avisado pelo seu
Sec que os cofres do Estado estavam vazios, acudiu, de
imediato, com a fórmula salvadora: "Não há problema.
Vamos abrir um crédito."

Não é outra cousa o que se vem fazendo, num
processo de inflação galopante, com o dinheiro valendo
cada vez menos. Antes, uma nova de cinco mil cruzeiros
levava três dias para ser trocada. Hoje, mal chega para
os gastos do café da manhã. De tal modo que também
não resolve nada assegurar prioridade a qualquer progra-
ma de Governo, pois que todos são prioritários. Será que
a Sudene se salvará, se lhe assegurarem uma prioridade
prioritária?

Perdoem-me a redundância, que a realidade se
incumbe de explicar e até mesmo de justificar.
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buco, Paraná, Paraíba, Piauí, Santa Catarina.

-Co_T-__.po_K_.ntei no exterior
Bonn (Alemanha Ocidental), Buenos Aires (Argenti-
na), Nova Iorque (EUA), Roma (Itália), Washington,
DC (EUA), Cidade do México (Mdxico).

Serviços noticiosos
ANSA, AFP, AP, AP/Dow Jones, DPA, EFE, Reu-
tet», Sport Press, UPI, Airpress.

Serviços especial»
BVRJ, The New York Times.

PREÇOS DE ASSINATURA
RIO DE JANEIRO — MINAS GERAIS
Serviço de Atendimento ao Assinante
Telefone: 264-5262
lmês CrS 23.560,
3 meses CrS66.9M),
6meses CrS 126.480,
ESPÍRITO SANTO
Entrega Domiciliar
3meses CrS 66.960,
6meses CrS 126.480,

RRA.Sll.IA — GOIÂNIA — SÀO PAULO
Entrega Domiciliar
..meses CrS 83.160,
6mcses CrS 157.080.
SALVADOR — JEQUIÉ — FLORIANÓPOLIS —
MACEIÓ — CAMPO GRANDE
ijitrcirH Domiciliar
3 meses CrS 100.440,
6meses CrS 189.720,
RECIFE — FORTALEZA — NATAL — J. PESSOA
Entrego Domiciliar
3mescs CrS 123.660,
6meses 05233.580,
RONDÔNIA
Entrega Domiciliar
3 meses. CrS 147.960,
6meS:: CrS 279.480,

ENTREGA POSTAL EM TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL _•"
3 meses CrS 85.000,
6me.es C.S160.000,

PREÇOS DE VENDA AVULSA:
RIO DE JANEIRO/ M. GERAIS/ ESPIRITO SANTO
Diasúteis CrS 800,
Domingos CrS 1.000,
DF, GO, SP
Dias úteis CrS 1.000,
Domingos CrS 1.200,
AL, MT, MS, SC, RS, BA, SE, PR
Diasúteis CrS 1.200,
Domingos CrS 1.500,
MA, CE, PI, RN, PB, PE
Diasúteis CrS 1.500,
Domingos CrS1-700,

¦' DEMAIS ESTADOS E TERRITÓRIOS
Diasúteis CrS 1.800,
Domingos CrS 2.000.

Palavras, palavras, apenas palavras.
Mas algumas delas podem transformar o mundo.

Livro.Trabalho. Fé.
Competência. Esperança. Poesia.

Idéia.
Talento. Saú

cação. imagi
lúde. intelii

Imaginação.
Inteligência.

Amor.
Luta.

Honestidade. Cultura.

Criação.
Autenticidade. Informação.

Igualdade. Imprensa.
Participação. Fraternidade. Liberdade

União. Justiça. Jornal.
Verdade. Experiência.

Democracia. Sensibilidade.
Gente.  Arte. W&&

Povo. ^LM^-
PaZ. JORNAIÍDO BRA
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Tancredo nega prevenção e hostilidade
Brasília — "Não tenho nenhuma prevenção,

nenhum preconceito, nenhuma hostilidade gra-
tuita contra o rock", garantiu ontem o candidato
da Aliança Democrática Tancredo Neves. Ten-
do a seu lado o promotor do Rock in Rio,
empresário Roberto Medina, o ex-Governador
de Minas, pela primeira vez em cinco meses de
campanha, recebeu a imprensa em seu aparta-
mento, no Setor Sul da cidade. "Houve um mal-
entendido", disse o candidato: "Fui perguntado
se eu ia ao Rock in Rio e eu disse que não ia
porque na minha mocidade era completamente
diferente."

— Minha geração era uma mocidade —
explicou Tancredo Neves — de sacrifícios, de
política e de trabalho." E ressalvou: "Minha

posição sempre foi a mesma. Não sou contra a
música nem contra que a mocidade se divirta,
acho isto normal e sinal dos tempos." A respeito
do Rock in Rio, o candidato lembrou: "Sabem
os promotores do Rock in Rio o quanto eu fiz
para remover as dificuldades, que foram levan-
tadas no início, junto aos meus amigos Leonel
Brizola e Marcelo Alencar, para que esse grande
empreendimento pudesse ser levado a efeito."

Mordomias
Tancredo Neves recebeu a imprensa e Ro-

berto Medina às llh da manhã. Ao final do
encontro, ajudou o empresário a exibir um
painel com a perspectiva da cidade do Rock in
Rio. No decorrer da conversa, indagado sobre
como via as críticas do Vice Aureliano Chaves à
sua intenção de acabar com as mordomias,
respondeu: "É um ponto de vista pessoal do
Vice Aureliano Chaves que eu acato, mas prefi-
ro ficar com a unanimidade da imprensa do
Brasil. Continuo com meu ponto de vista."

Durante a entrevista, sentado em um sofá
da sala de jantar, Tancredo teve a seu lado, além
de Medina, o neto e secretário particular Aécio
Neves. "E a mensagem que seu neto levaria aos
roqueiros", perguntou-se ao candidato, que des-
cartou a hipótese: "Não me parece aconselhável
no momento. Num empreendimento dessa força

e envergadura, da pujança como este que está
sendo levado no Rio de Janeiro, dar coloração
política e partidária não me parece aconse-
Ihável."

Disse ainda que se sentirá "honrado" se
Rita Lee concretizar a homenagem que anuncia
para o dia seguinte à sua eleição. Sobre o
festival, afirmou: "É uma grande iniciativa, vai
colocar o Brasil numa grande projeção interna-
cional, vai ser o objeto da atenção universal." E
defendeu a música popular brasileira: "Acho

que a música nacional precisava de mais desta-
que, de mais espaço, sobretudo nos programas
de televisão. Acho que os enlatados têm preju-
dicado consideravelmente a cultura brasileira."

Tancredo Neves pometeu, concretizada a
sua eleição, analisar o problema com os interes-
sados e dar mais destaque ao artista, à música
nacional e à cultura brasileira. Do ponto-de-
vista dos usos e costumes, afirmou que a morali-
zação "não é função do Governo, e sim muito
mais uma atividade das forças espirituais da
nação". Lembrou ainda o candidato: "O 

que o
Governo pode fazer é dar respaldo, consolidar e
usar as instituições políticas e os instrumentos
legais para que não haja hipertrofia, não haja
excessos e desmandos na prática de atividades
que, em si e em princípio, são legítimas e
altamente moralizadoras."

"Moralização", no entender de Tancredo
Neves, significa "respeitar a Constituição no que
a lei estabelecer como normal aos costumes, à
moral pública e à dignidade do cidadão". Medi-
na, ao final da entrevista, opinou: "Tudo não
passou de um mal-entendido e tenho certeza de
que, no dia 15, espontaneamente, o público do r(_ , ,Rock in Rio fará uma homenagem ao Doutor j eiCS QUerCm lojáS abertaS
Tancredo." J

Tancredo Neves concluía a entrevista afir-
mando: "Se os jovens sentem prazer nisso, eu
não tenho por que censurar. Eu só desejo quesejam evitados excessos, os exageros. E esse é o
pensamento, a orientação e a filosofia dos
promotores do evento."

contra
/ A. Dorqivan

rockõf

Brasília / A.
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Roberto Medina mostra a Tancredo Neves como será a inauguração do Rock in Rio

Comerciantes de Vilar dos Mulheres passam em teste
físico inicial do concurso

e ameaçam bloquear a Dutra para segurança da Câmara

Tampinha da Malt vale ingresso
O vento e a chuva fina náo impediram que

a praia do Leblon, no Posto 12, fosse invadida
por dezenas de jovens que procuraram — e
encontraram — as 220 tampinhas da cerveja
Malt 90 premiadas com ingressos para o festival
Rock in Rio ou com camisetas coloridas. A
promoção atraiu centenas de pessoas, que dan-
çaram ao som do trio elétrico alugado pela
Brahma, com alto-falantes acoplados a uma
enorme garrafa de cerveja.

A festa, que começou às 9h e terminou às
12h, se repete hoje em Copacabana, em um
trecho da praia que os organizadores preferiram
manter em segredo. Na próxima sexta-feira,
sábado e domingo, a promoção, sempre com 220
chapinhas, será realizada nas praias de Ipanema,
São Conrado e Barra da Tijuca.

Gota no oceano
Até os corredores acertaram o passo no

ritmo do som do trio elétrico, que amplificava a
voz e os instrumentos só dos artistas que partici-
parão do Rock in Rio. Enquanto isso, a garota-
da se distraía na areia, em busca das chapinhas
premiadas. Uma multidão se aglomerou no
local, onde o trânsito chegou a ficar engarrafa-
do. Quatro bugres, seis motos e 22 promotoras
— usando generosos shorts como uniforme —
ajudaram a animar a manhã cinzenta, que
acabou colorida pelas camisetas dos, ganhadores.
Benedito Oliveira e Silva, 19 anos, foi um deles.
Mas o que ele queria mesmo era ganhar uma
chapinha com um ingresso para o show:

Eu queria ver os grupos Ozzy Osborne
e AC DC, de heavy metal—comentou, sacudin-
do o corpo ao som do rock pesado do trio
elétrico.

Pior foi para José Ricardo Monteiro, 25
anos, que queimou as pestanas procurando as
chapinhas, "uma gota no oceano", e nâo encon-
trou nada.

A grana está curta, e não deu para
comprar ingresso. Mas se eu puder vou ver o
Pepeu Gomes — disse.

A programação foi organizada para a
Brahma pela CMM Promoções e incluiu a
distribuição de volantes explicativos sobre o
festival. Mas nem todos se divertiram com a
movimentação: os que conversavam no bar
Caneco 70 tinham que gritar para se fazer ouvir,
e os moradores foram acordados às 9h, sendo
obrigados a ouvir rock pauleira até o meio-dia.
Lígia Andrade, que mora há 12 anos no prédio
em frente ao qual estava o caminhão, ficou
indignada:

Sofro do coração, e estou há mais de
duas horas ouvindo esse barulho. Por que não
vão fazer propaganda no jornal ou na televisão?
Não podem obrigar as pessoas a ouvir essa
barulhada. Pago um imposto louco para morar
aqui, e tenho que agüentar essa inferneira.
Quando vim para cá, o Leblon era uma praia
sossegada, e só me mudei da Avenida Atlântica
porque construíram o calçadão. Mas, desse
jeito, vou ser obrigada a sair daqui também —
protestou pelo interfone.

Mais Rock in Rio na página 24

ANUNCIE PELO TELEFONE

CLASSIFICADOS JB

284-3737

O comércio de Vilar dos Teles vai fechar suas portas,
amanhã, em protesto pela não liberação, até agora, da área
interditada em volta do prédio da Rua César Lemos que
ameça ruir desde 23 de dezembro. Os comerciantes estão
irritados com o que classificam de descaso das autoridades e
ameaçam até interditar a Via Dutra como forma de mostrar
que a Baixada Fluminense existe e merece respeito.

A revolta é porque o prédio está completamente escora-
do desde sexta-feira, já havendo autorização para que os
moradores retirem suas coisas de lá, sem que o isolamento
tenha sido suspenso. Só que a autorização para a retirada dos
pertences dos moradores acabou sendo suspensa ontem pela
manhã porque, segundo alguns comerciantes, a Prefeitura
não pagou a Jatocret, empresa que fez a sustentação do
prédio e esta, em represália, não o liberou.

Descaso
Se fosse na Zona Sul, cartão de visitas do Rio e onde

moram os ricos, eles já tinham dado um jeito. Mas a Baixada
Fluminense é sempre esquecida e, por isso, deixam pra lá. É
muito descaso.

Irritado, Eliomar Santos, proprietário da Realce's, uma
loja de roupas na Rua César Lemos, dizia que a interdição da
área é "absurda 

porque não há critério" e impediu os
comerciantes de faturar na melhor época do ano, de 23 de
dezembro a 2 de janeiro. Outro comerciante. Sebastião
Gonçalves, igualmente proprietário de uma loja de roupas, a
Segon, disse que cerca de 150 lojas estão fechadas devido à
interdição, sem que os donos possam sequer retirar as
mercadorias, enquanto os moradores da área continuam
"autorizados a ficar em casa".

Onde está o risco real? Não sei. Mas sei que estamos
despedindo nossos funcionários porque não estamos faturan-
do. Tinha 30 funcionários, já demiti a metade. Na obra, ao
lado do prédio agora escorado, foram demitidos 18 homens.
Estão bricando — protestou Sebastião.

Ninguém sabia explicar o que está mesmo motivando a
interdição, mantida por cerca de 30 homens do 21° BPM, que
também estão lá para impedir saques às lojas fechadas. Aliás,
elogios mesmo, os comerciantes — que querem dispensa do
ICM relativo ao período em que suas lojas não funcionaram
— só têm para o Batalhão da PM, "que tem com a maior
eficiência protegido nosso patrimônio".

Mas não dá para entender, por exemplo, por que a
Clínica Geriátrica Vilar — que fica a menos de 20 metros do
prédio — pode funcionar normalmente. Olha, esta triste
Torre de Pisa só serviu para liquidar com a gente e mostrar
como se discriminam regiões e lugares na administração
pública — afirmava outro comerciante, José Maria de
Araújo.

Por isso, amanhã, às 8h, os comerciantes fazem uma
manifestação na César Lemos e, se não adiantar, vão fechar a
Via Dutra, porque aí vão se "lembrar da gente".

Cérebro dà,
Schroeder
foi afetado

Louisville Kcmu' kv — WhV
liam Scbroedei, o homem que
vive com um coração artificial,
desde 25 de novembro do an«>
passado, sofreu lesões em 'am-
bos os hemisférios cerebrais em
virtude do derrame que o aco-
meteu a 13 de dezembro, se;
gundo revelaram os testes 'neit
rológicos realizados no kúnia-
na Hospital Audubon. ,. f2

"Todas essas lesões aparece-,
ram durante a fase de recupe-
ração", esclareceu Linda Broa-
dus, porta-voz do hospital,
acrescentando que os testes íjj
última sexta-feira indicaram a
evidência de uma irritação do
tecido danificado em conse-
qüência do derrame cerebral.'"Essa irritação poderá ter sido1
a causa dos breves períodos
intermitentes de cansaço e de
paralisia do lado direito do pa-
ciente", disse a porta-voz.

Segundo Linda Broadus,_ejh
tretanto, William Schroédèí re-
velou progressos quanto ao vi-
gor físico e às funções orgâni-
cas, e os dois principais medi-
cos da equipe que o operou,'
William DeVries e Allan Lan-
sing, estão satisfeitos com suas',
melhoras. "Schroeder continuai
a fortificar-se e já está em con-!
dições de caminhar sem a ajuda,
de muletas", disse Linda Broa-!
dus. "Embora ele ainda" apfe-'(
sente sensíveis problemas de
fala e esteja sob severa terapia,
essa deficiência vem sendo aos;
poucos corrigida.

A primeira parte das provas de aptidão física para os
candidatos às 60 vagas de agente de segurança da Câmara
Municipal foi realizada ontem no estádio Célio de Barros, no
Maracanã, por 47 dos 58 aprovados no teste de Português e
Conhecimentos Gerais e no exame pseotécnico.

As cinco mulheres inscritas passaram na corrida de 50
metros em 10 segundos e na prova de resistência — 500 metros em
três minutos. Mas quatro homens foram eliminados porque não
conseguiram correr 100 metros em 16 segundos, saltar l,10m ou
correr mil metros em quatro minutos e meio. A última etapa da T^Atr^Â lfVíl- -^'
prova é hoje, no mesmo local. iUCUU xC V et" ~l(.

Vestibular
Os candidatos se queixaram de que, embora o resultado do

psicotécnico tenha saído em outubro, só ficaram sabendo do teste
físico no último dia 31 e não puderam se preparar direito. Mas
Antônio Cláudio Pinheiro, coordenador do concurso pela FESP
(Fundação Escola de Seviço Público), disse que o edital foi
divulgado dia 27 e que as queixas não justificavam.

Cinco candidatos tiveram de optar entre o concurso e a.
primeira etapa do vestibular unificado do Cesgranrio, hoje.
Marcos Ladeira da Costa, de 19 anos, desistiu do vestibular de
Psicologia "depois de passar um ano gastando dinheiro com
cursinho. Mas preciso de um emprego". Ele teme não passar hoje
no salto de três metros em distância — "tenho as pernas curtas".

Antônio Manoel Santa Rosa, 37 anos, entrou com mandado
de segurança contra o diretor da FESP e a presidência da Câmara
Municipal para poder fazer a prova de hoje depois que concluir a
primeira prova do vestibular de Direito da Gama Filho. Mas náo
vai precisar usar o documento, pois acabou reprovado na corrida
de resistência de ontem.

Entre as mulheres, a mais animada era Amélia Silva, de 47
anos, professora de nível médio aposentada desde agosto com
salários de pouco mais de Cr$ 400 mil. Incentivada pela filha,
Janaína, de oito anos, ela fez os testes de ontem toda maquiada —
batom, rimei, lápis e sombra. Depois, explicou que aquele
concurso significava "um recomeçar".

— É uma maravilha descobrir que, depois de 40 anos, ainda
temos fôlego para praticar esporte, concorrendo com as meninas
de 20. Como é bom estar novamente no bolo — disse Amélia.

Cilene Bento Faria, 23 anos, formada em Educação Física,
faz o concurso porque precisa de um emprego. Não acredita que
vá precisar bater em ninguém quando virar segurança da Câmara
— "só vou orientar as pessoas, encaminhá-las aos gabinetes, essas
coisas". Se passar, Cilene vai preferir usar uniforme de guarda"para economizar na roupa".

A segunda parte do teste de aptidão física começa às 8h. O
concurso é aberto a candidatos entre 18 a 50 anos para as
mulheres, a prova constará de flexionamento sobre trave e no
solo e levantamento e transporte de um fardo de 20 quilos na
distância de 40 metros em 35 segundos. Para os homens, constará
de transporte de um fardo de 50 quilos na distância de 100 metros
em 35 segundos, escalada de um muro de dois metros seguida de
salto em profundidade, corrida e salto sobre uma vala de três
metros, subida em corda vertical de quatro metros com altura da
partida na linha dos ombros.

experiência \
aos trens *. \

A Companhia do Metròpoli-,
tano do Rio de Janeiro prestará
serviços de consultoria à Com-;
panhia Brasileira de Transpor-
tes Urbanos — CBTU, na área
operacional, visando ao "apoio'
aos usuários dos trens suburba-
nos, compreendendo tecnolo-;
gia de operação, treinamento
operacional, pesquisa de "trans-

porte (oferta e demanda), e. de-
finição do perfil do usuário.
Convênio nesse sentido foi as-
sinado entre as duas empresas,
no valor de CrS 1 bilhão-, r í

Os serviços de consultoria
serão desenvolvidos pelai, ^le-
troconsult (Núcleo de Serviço»
Externos de Consultoria i dq
Metrô do Rio de Janeiro)» ór-
gão criado pela Companhia,
aproveitando a experiência tec-
nológica especializada acumu-
lada pelos seus empregados ao
longo dos anos de instalação e
operação do sistema metròviá-,
rio da cidade.

A Metroconsult já elaborou'
diversos estudos sobre sistemas
de ônibus, assim como estudos
hidroviários para a Secretária
Estadual de Transportes", aléni
de estar elaborando, ent^ouj
trás, proposta para reorganizai
ção do sistema de transjxjrtej
de Teerã, no Irã, e de rríánte(
relações iniciais com a Prefeituj
ra de Manágua (Nicarágua);
para realizar estudos de plane-
jamento de transportes de su-
perficie.

^^^^^^^¦íF^^E___í___lE___Ii_E
^^^H,^K_Í_llL_-E_-_-_-_LlI_-_-_-_I_E

Agora, além das agências do Banco
Nacional e do stand do BarraShopping,
você pode garantir seu ingresso para o
Rock in Rio no Maracanã e nas bilheterias
no próprio local do festival (bem ao lado
do Riocentro - vide mapa).
Garanta já seu ingresso. Está chegando a
hora.

DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15
NEY MATOGROSSO IVAN LINS PARALAMAS DO SUCESSO MORAES MOREIRA KID ABELHA
ERASMO CARLOS ELBA RAMALHO LULU SANTOS ALCEU VALENÇA EDUARDO DUSEK

PEPEU/BABY GILBERTO GIL BLITZ JAMES TAYLOR BARÃO VERMELHO
WHITESNAKE ALJARREAU NINA HAGEN GEORGEBENSON SCORPIONS
IRON MAIDEN JAMES TAYLOR G0G0S AC/DC

QUEEN GEORGE BENSON ROD STEWART

DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
PARALAMAS DO SUCESSO ALCEU VALENÇA KID ABELHA PEPEU/BABY BARÃO VERMELHO

MORAES MOREIRA ELBA RAMALHO EDUARDO DUSEK ERASMO CARLOS GILBERTO GIL
RITA LEE AL JARREAU LULU SANTOS OZZY OSBOURNE BLITZ

OZZY OSBOURNE YES B-52S WHITESNAKE NINA HAGEN
ROD STEWART GÒG0S SCORPIONS B-52S

QUEEN AC/DC YES

Atenção: Dia 11 (63% dos ingressos vendidos)
Dia 12 (70% dós ingressos vendidos) CV
Dia 19 (67% dos ingressos vendidos) |? *?

Se você temi preferência por qualquer um desses dias;
garanta imediatamente seu ingresso. • [ W|||
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Tancredo nega prevenção e hostilidade contra "rock
V__/ -*- __«-«íll« / A nr\miwon
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Brasflia — "Não tenho nenhuma prevenção,
nenhum preconceito, nenhuma hostilidade gra-
tuita contra o rock", garantiu ontem o candidato
da Aliança Democrática Tancredo Neves. Ten-
do a seu lado o promotor do Rock in Rio,
empresário Roberto Medina, o ex-Governador
de Minas, pela primeira vez em cinco meses de
campanha, recebeu a imprensa em seu aparta-
mento, no Setor Sul da cidade. "Houve um mal-
entendido", disse o candidato: "Fui perguntado
se eu ia ao Rock in Rio e eu disse que não ia
porque na minha mocidade era completamente
diferente."

— Minha geração era uma mocidade —
explicou Tancredo Neves — de sacrifícios, de
política e de trabalho." E ressalvou: "Minha
posição sempre foi a mesma. Não sou contra a
música nem contra que a mocidade se divirta,
acho isto normal e sinal dos tempos." A respeito
do Rock in Rio, o candidato lembrou: "Sabem
os promotores do Rock in Rio o quanto eu fiz
para remover as dificuldades, que foram levan-
tadas no início, junto aos meus amigos Leonel
Brizola e Marcelo Alencar, para que esse grande
empreendimento pudesse ser levado a efeito."

Mordomias
Tancredo Neves recebeu a imprensa e Ro-

berto Medina às llh da manhã. Ao final do
encontro, ajudou o empresário a exibir um
painel com a perspectiva da cidade do Rock in
Rio. No decorrer da conversa, indagado sobre
como via as críticas do Vice Aureliano Chaves à
sua intenção de acabar com as mordomias,
respondeu: "É um ponto de vista pessoal do
Vice Aureliano Chaves que eu acato, mas prefi-
ro ficar com a unanimidade da imprensa do
Brasil. Continuo com meu ponto de vista."

Durante a entrevista, sentado em um sofá
da sala de jantar, Tancredo teve a seu lado, além
de Medina, o neto e secretário particular Aécio
Neves. "E a mensagem que seu neto levaria aos
roqueiros", perguntou-se ao candidato, que des-
cartou a hipótese: "Não me parece aconselhável
no momento. Num empreendimento dessa força

e envergadura, ua pujança como este que está
sendo levado no Rio de Janeiro, dar coloração
política e partidária não me parece aconse-
Ihável."

Disse ainda que se sentirá "honrado" se
Rita Lee concretizar a homenagem que anuncia
para o dia seguinte à sua eleição. Sobre o
festival, afirmou: "É uma grande iniciativa, vai
colocar o Brasil numa grande projeção interna-
cional, vai ser o objeto da atenção universal." E
defendeu a música popular brasileira: "Acho

que a música nacional precisava de mais desta-
que, de mais espaço, sobretudo nos programas
de televisão. Acho que os enlatados têm preju-
dicado consideravelmente a cultura brasileira."

Tancredo Neves prometeu, concretizada a
sua eleição, analisar o problema com os interes-
sados e dar mais destaque ao artista, à música
nacional e à cultura brasileira. Do ponto-de-
vista dos usos e costumes, afirmou que a morali-
zação "não é função do Governo, e sim muito
mais uma atividade das forças espirituais da
nação". Lembrou ainda o candidato: "O que o
Governo pode fazer é dar respaldo, consolidar e
usar as instituições políticas e os instrumentos
legais para que não haja hipertrofia, não haja
excessos e desmandos na prática de atividades
que, em si e em princípio, são legítimas e
altamente moralizadoras."

"Moralização", no entender de Tancredo
Neves, significa "respeitar a Constituição no que
a lei estabelecer como normal aos costumes, à
moral pública e à dignidade do cidadão". Medi-
na, ao final da entrevista, opinou: "Tudo não
passou de um mal-entendido e tenho certeza de
que, no dia 15, espontaneamente, o público do
Rock in Rio fará uma homenagem ao Doutor
Tancredo."

Tancredo Neves concluía a entrevista afir-
mando: "Se os jovens sentem prazer nisso, eu
não tenho por que censurar. Eu só desejo quesejam evitados excessos, os exageros. E esse é o
pensamento, a orientação e a filosofia dos
promotores do evento."

Iluminação é testada hoje
O sistema de iluminação da platéia no Rock

in Rio — inédito em todo mundo — será testado
hoje pela primeira vez a partir das 19h. Ontem
foi testado também pela primeira vez o sistema
de som, aprovado até mesmo pela multidão de
curiosos que se esprimia nos portões do festival
para ver alguma coisa, pois ouvir é fácil até
mesmo do lado de fora.

Primeiro se sente a vibração nas pontas das
roupas e a marcação do baixo dentro do cora-
ção. Parece que o ouvido não vai agüentar. Mas,
mesmo ali ao lado do palco do festival, ou do
lado de fora, o resultado é incrível. "Som nas
caixas", gritou um técnico brasileiro, e a música
marcante do Trafic percorreu todas as distâncias
da Baixada de Jacarepaguá.

Testes
Os técnicos da Clair Brothers Audio —

empresa de Manheim, Pensilvânia, Estados
Unidos, responsável pelo equipamento de som
do Rock in Rio — correm para cima e para
baixo entre os andaimes do palco. Falam naque-
le inglês enrolado de americanos. Aliás, o inglês

é a língua oficial usada pelo menos no palco do
festival. Primeiro, eles testaram o equipamento,
produzindo sons de terremotos ou escapes de
turbinas a jato. Mas, depois, colocaram uma fita
e a música embalou técnicos, visitantes e opera-
rios.

Ontem foram usados apenas cerca de 100
mil watts do sistema de som. Durante as apre-
sentações dos shows serão usados cerca de 180
mil watts. O projeto sonoro é constituído de três
estágios. O primeiro é composto de duas torres
de palco — PAs — com 216 alto-falantes de
baixa freqüência, 216 de média freqüência, 108
cometas de curto alcance, 24 cometas de longo
alcance e 216 tweters. Essas torres são responsa-
veis por 70% da massa sonora do festival.

Depois, espalhadas pelo gramado-platéia,
estão quatro torres de retardo para que o som
cubra toda a área do público e para que os
espectadores mais distantes do palco possam
sentir o brilho e a presença do som como se
estivessem apenas a poucos metros. No total,
são mais de 75 toneladas de equipamento de
som.

Tampinha da Malt vale ingresso
premiadas. Uma multidão se aglomerou no

pidaMia i /v *^y_y'vai'

Roberto Medina mostra a Tancredo Neves como será a inauguração do Rock in Rio

Comerciantes de Vilar dos
Teles querem lojas abertas

O vento e a chuva fina não impediram que
a praia do Leblon, no Posto 12, fosse invadida
por dezenas de jovens que procuraram — e
encontraram — as 220 tampinhas da cerveja
Malt 90 premiadas com ingressos para o festival
Rock in Rio ou com camisetas coloridas. A
promoção atraiu centenas de pessoas, que dan-
çaram ao som do trio elétrico 'alugado pela
Brahma, com alto-falantes acoplados a uma
enorme garrafa de cerveja.

A festa, que começou às 9h e terminou às
12h, se repete hoje em Copacabana, em um
trecho da praia que os organizadores preferiram
manter em segredo. Na próxima sexta-feira,
sábado e domingo, a promoção, sempre com 220
chapinhas, será realizada nas praias de Ipanema,
São Conrado e Barra da Tijuca.

Gota no oceano
Até os corredores acertaram o passo no

ritmo do som do trio elétrico, que amplificava a
voz e os instrumentos só dos artistas que partici-
parão do Rock in Rio. Enquanto isso, a garota-
da.se distraía na areia, em busca das chapinhas

Mulheres passam em teste
físico inicial do concurso

e ameaçam bloquear a Dutra para segurança da Câmara

local, onde o trânsito chegou a ficar engarrafa-
do. Quatro bugres, seis motos e 22 promotoras'
— usando generosos shorts como uniforme —
ajudaram a animar a manhã cinzenta, que
acabou colorida pelas camisetas dos ganhadores.
Benedito Oliveira e Silva, 19 anos, foi um deles.
Mas o que ele queria mesmo era ganhar uma
chapinha com um ingresso para o show:

Eu queria ver os grupos Ozzy Osborne
e AC DC, de heavy metal — comentou, sacudin-
do o corpo ao som do rock pesado do trio
elétrico.

Pior foi para José Ricardo Monteiro, 25
anos, que queimou as pestanas procurando as
chapinhas, "uma gota no oceano", e não encon-
trou nada.

A grana está curta, e não deu para
comprar ingresso. Mas se eu puder vou ver o
Pepeu Gomes — disse.

A programação foi organizada para a
Brahma pela CMM Promoções e incluiu a
distribuição de volantes explicativos.

Mais Rock in Rio na página 24

O comércio de Vilar dos Teles vai fechar suas portas,
amanhã, em protesto pela não liberação, até agora, da área
interditada em volta do prédio da Rua César Lemos que
ameça ruir desde 23 de dezembro. Os comerciantes estão
irritados com o que classificam de descaso das autoridades e
ameaçam até interditar a Via Dutra como forma de mostrar
que a Baixada Fluminense existe e merece respeito.

A revolta é porque o prédio está completamente escora-
do desde sexta-feira, já havendo autorização para que os
moradores retirem suas coisas de lá, sem que o isolamento
tenha sido suspenso. Só que a autorização para a retirada dos
pertences dos moradores acabou sendo suspensa ontem pela
manhã porque, segundo alguns comerciantes, a Prefeitura
não pagou a Jatocret, empresa que fez a sustentação do
prédio e esta, em represália, não o liberou.

Descaso
Se fosse na Zona Sul, cartão de visitas do Rio e onde

moram os ricos, eles já tinham dado um jeito. Mas a Baixada
Fluminense é sempre esquecida e, por isso, deixam pra lá. É
muito descaso.

Irritado, Eliomar Santos, proprietário da Realce's, uma
loja de roupas na Rua César Lemos, dizia que a interdição da
área é "absurda porque não há critério" e impediu os
comerciantes de faturar na melhor época do ano, de 23 de
dezembro a 2 de janeiro. Outro comerciante, Sebastião
Gonçalves, igualmente proprietário de uma loja de roupas, a
Segon, disse que cerca de 150 lojas estão fechadas devido à
interdição, sem que os donos possam sequer retirar as
mercadorias, enquanto os moradores da área continuam
"autorizados a ficar em casa".

Onde está o risco real? Não sei. Mas sei que estamos
despedindo nossos funcionários porque não estamos faturan-
do. Tinha 30 funcionários, já demiti a metade. Na obra, ao
lado do prédio agora escorado, foram demitidos 18 homens.
Estão bricando — protestou Sebastião.

Ninguém sabia explicar o que está mesmo motivando a
interdição, mantida por cerca de 30 homens do 21° BPM, que
também estão lá para impedir saques às lojas fechadas. Aliás,
elogios mesmo, os comerciantes — que querem dispensa do
ICM relativo ao período em que suas lojas não funcionaram
— só têm para o Batalhão da PM, "que tem com a maior
eficiência protegido nosso patrimônio".Mas não dá para entender, por exemplo, por que a
Clínica Geriátrica Vilar — que fica a menos de 20 metros do
prédio — pode funcionar normalmente. Olha, esta triste
Torre de Pisa só serviu para liquidar com a gente e mostrar
como se discriminam regiões e lugares na administração
pública — afirmava outro comerciante, José Maria de
Araújo.

Por isso, amanhã, às 8h, os comerciantes fazem uma
manifestação na César Lemos e, se não adiantar, vão fechar a
Via Dutra, porque aí vão se "lembrar da gente".

Cérebro de m
Schroeder ^"g
foi afetado

Louisville, Kentucky — Wita-
liam Schroeder, o homem,que,',
vive com um coração artificial.
desde 25 de novembro dq!fi(irjjí,.'.
passado, sofreu lesões em am-'^
bos os hemisférios cerebrais èm '
virtude do derrame que o aco-
meteu a 13 de dezembro, se-
gundo revelaram os testes neu*v-
rológicos realizados no Huma-'
na Hospital Audubon. iiiiiaa»;

"Todas essas lesões aparece^
ram durante a fase de reciipe- "
ração", esclareceu Linda Br.oa-
dus, porta-voz do hospital,''
acrescentando que os testes'da~;
última sexta-feira indicaram a"''
evidência de uma irritação do
tecido danificado em conse-"
qüência do derrame cerebral.'""Essa irritação poderá ter "sido h
a causa dos breves períodoi
intermitentes de cansaço ,e. de:
paralisia do lado direito do pa-
ciente", disse a porta-voz.

Segundo Linda Broadus, en-
tretanto, William Schroedem^
velou progressos quanto ao vi-
gor físico e às funções orgâni-».,
cas, e os dois principais medi- .•
cos da -equipe que o operou, <
William DeVries e Allan Lan- .
sing, estão satisfeitos com suas .'
melhoras. "Schroeder continua^
a fortificar-se e já está em con- í
dições de caminhar sem a ajuda 4,
de muletas", disse Linda Broa- *j
dus. "Embora ele ainda apre»'-
sente sensíveis problemas de '
fala e esteja sob severa terapia, .
essa deficiência vem sendo aos '
poucos corrigida.

A primeira parte das provas de aptidão física para os
candidatos às 60 vagas dc agente de segurança da Câmara
Municipal foi realizada ontem no estádio Célio de Barros, no
Maracanã, por 47 dos 58 aprovados no teste de Português e
Conhecimentos Gerais e no exame pseotécnico.

As cinco mulheres inscritas passaram na corrida de 50
metros em 10 segundos e na prova de resistência — 500 metros em
três minutos. Mas quatro homens foram eliminados porque não
conseguiram correr 100 metros em 16 segundos, saltar l,10m ou
correr mil metros em quatro minutos e meio. A última etapa da lVíptTn IpVÍI
prova é hoje, no mesmo local. 1TJ.C LI U ÍC V a.

Vestibular
Os candidatos se queixaram de que, embora o resultado do

psicotécnico tenha saído em outubro, só ficaram sabendo do teste
físico no último dia 31 e não puderam se preparar direito. Mas
Antônio Cláudio Pinheiro, coordenador do concurso pela FESP
(Fundação Escola de Seviço Público), disse que o edital foi
divulgado dia 27 e que as queixas não justificavam.

Cinco candidatos tiveram de optar entre o concurso e a
primeira etapa do vestibular unificado do Cesgranrio, hoje.
Marcos Ladeira da Costa, de 19 anos, desistiu do vestibular de
Psicologia "depois de passar um ano gastando dinheiro com
cursinho. Mas preciso de um emprego". Ele teme não passar hoje
no salto de três metros em distância — "tenho as pernas curtas".

Antônio Manoel Santa Rosa, 37 anos, entrou com mandado
de segurança contra o diretor da FESP e a presidência da Câmara
Municipal para poder fazer a prova de hoje depois que concluir a
primeira prova do vestibular de Direito da Gama Filho. Mas não
vai precisar usar o documento, pois acabou reprovado na corrida
de resistência de ontem.

Entre as mulheres, a mais animada era Amélia Silva, de 47
anos, professora de nível médio aposentada desde agosto com
salários de pouco mais de Cr$ 400 mil. Incentivada pela filha,
Janaína, de oito anos, ela fez os testes de ontem toda maquiada —
batom, rimei, lápis e sombra. Depois, explicou que aquele
concurso significava "um recomeçar".

— É uma maravilha descobrir que, depois de 40 anos, ainda
temos fôiego para praticar esporte, concorrendo com as meninas
de 20. Como é bom estar novamente no bolo — disse Amélia.

Cilene Bento Faria, 23 anos, formada em Educação Física,
faz o concurso porque precisa de um emprego. Não acredita que
vá precisar bater em ninguém quando virar segurança da Câmara
— "só vou orientar as pessoas, encaminhá-las aos gabinetes, essas
coisas". Se passar, Cilene vai preferir usar uniforme de guarda"para economizar na roupa".

A segunda parte do teste de aptidão física começa às 8h. O
concurso é aberto a candidatos entre 18 a 50 anos para as
mulheres, a prova constará de flexionamento sobre trave e no
solo e levantamento e transporte de um fardo de 20 quilos na
distância de 40 metros em 35 segundos. Para os homens, constará
de transporte de um fardo de 50 quilos na distância de 100 metros
em 35 segundos, escalada de um muro de dois metros seguida de
salto em profundidade, corrida e salto sobre uma vala de três
metros, subida em corda vertical de quatro metros com altura da
partida na linha dos ombros.

»•*' r;

experiênciar ».
aos trens

A Companhia do Metropoli- "<
tano do Rio de Janeiro prestará 

"'
serviços de consultoria à Çpm- \
panhia Brasileira de Transpor-
tes Urbanos — CBTU, na área,
operacional, visando ao apoio
aos usuários dos trens suburba-,'
nos, compreendendo tecnolo--
gia de operação, treinamento •
operacional, pesquisa de trans-'
porte (oferta e demanda) e de-
finição do perfil do usuário.'
Convênio nesse sentido foi as-'
sinado entre as duas empresas,
no valor de CrS 1 bilhão. „ .

Os serviços de consultoria
serão desenvolvidos pela Me-
troconsult (Núcleo de Serviços
Externos de Consultoria'do'
Metrô do Rio de Janeiro^, ór-
gão criado pela Companhia,
aproveitando a experiência tec-
nológica especializada acumu-
lada pelos seus empregados ao
longo dos anos de instalação e
operação do sistema metroviá-
rio da cidade. ;.'.

A Metroconsult já elaborou
diversos estudos sobre sistçmas,
de ônibus, assim como estudos,
hidroviários para a Secretaria
Estadual de Transportes, além
de estar elaborando, entreou-
tras, proposta para reorganiza-
ção do sistema de transportes]
de Teerã, no Irã, e de manter
relações iniciais com a Prefeitu-"
ra de Manágua (Nicarágua),
para realizar estudos de plane-
jamento de transportes de su-
perfície.
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Agora, além das agências do Banco
Nacional e do stand do BarraShopping,
você pode garantir seu ingresso para o
Rock in Rio no Maracanã e nas bilheterias
no próprio local do festival (bem ao lado
do Riocentro - vide mapa).
Garanta já seu ingresso. Está chegando a
hora.

DIA 11
NEY MAT0GR0SS0
ERASMO CARLOS

PEPEU/BABY
WHITESNAKE
IR0N MAIDEN

QUEEN

DIA 12
IVAN LINS

ELBA RAMALHO
GILBERTO GIL
ALJARREAU

JAMES TAYLOR
GEORGEBENS0N

DIA 13
PARALAMAS DO SUCESSO

LULU SANTOS
BLITZ

NINAHAGEN
G0G0S

R0D STEWART

DIA 16
PARALAMAS DO SUCESSO

MORAES MOREIRA
RITA LEE

OZZY 0SB0URNE
R0D STEWART

DIA 17
ALCEU VALENÇA
ELBA RAMALHO

AL JARREAU
YES

DIA 18
KID ABELHA

EDUARDO DUSEK
LULU SANTOS

B-52'S
G0G0S
QUEEN

DIA 14
MORAES MOREIRA

ALCEU VALENÇA
JAMES TAYLOR

GEORGE BENS0N

DIA 19
PEPEU/BABY

ERASMO CARLOS
0ZZY0SB0URNE

WHITESNAKE
SC0RPI0NS

AC/DC

DIA 15
KID ABELHA

EDUARDO DUSEK
BARÃO VERMELHO

SC0RPI0NS
AC/DC

DIA 20
BARÃO VERMELHO

GILBERTO GIL
BLITZ

NINAHAGEN
B-52S

YES

Atenção: Dia 11 (63% dós ingressos vendidos) ^
14 I Dia 12 (70% d0|íngressos vendidos)

;;!;" Dia 19 (67% ddsirigressos vendidos) 4 jl
Se você tem preferência pòr qualquer um desses dias,
ti? garanta ímedíàtafifiçnte seu ingresso. ^ Í; ^
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Vestibular Unificado começa com 94 mil candidatos
Com um total de 94 mil 62 candidatos disputando 27 mil

869 vagas, começa hoje o vestibular unificado de 1985.
Mediciíia é a carreira com maior número de candidatos, mas a
disputa será mais acirrada pela Informática, com cada uma das
300 vagas sendo disputada por 20 estudantes.

As provas de hoje serão de Redação, Língua Portuguesa,
Literatura Brasileira, Química e Inglês ou Francês. As demais
ptovas serão realizadas terça e quinta-feira e, para não ser
reprovado, o candidato terá que acertar um mínimo dc 30%
tkrtMal das questões de múltipla escolha. O resultado final
deverá ser divulgado no dia 14 e o JORNAL DO BRASIL
publicará a lista dos aprovados em edição extra.
<f*í <'¦¦¦ Disputa
"Jt Hoje, os candidatos terão uma hora, a partir das 8h, para

desenvolver o tema proposto para a redação e, depois, terão
nujis -3h30min para responderem 80 questões de múltipla
e&olhà de História, Geografia e OSPB e uma questão
discursiva de Biologia, Matemática ou História e Geografia,
difàcordo com o curso escolhido.
**í%a 

quinta-feira, a prova terá 90 questões de múltipla
escòiíiá de Física, Biologia e Matemática, matérias considera-
demais difíceis pelos candidatos e que registra as médias mais
baixas dos vestibulares, geralmente em torno de 2,5.
"'¦ '/"O vestibular unificado de 85 tem menos candidatos do
que o'do ano passado, mas oferece mais vagas. As carreiras
mj&jirocuradas pelos estudantes foram Medicina, Engenha-
rJ3^%eito, Matemática (Informática) e Odontologia, mas a
disputa maior será entre os que escolheram Informática e
ÇÍfeanpgrafia.
•~- REGIS FARR

Serpa diz que prova será fácil
O vestibular unificado, que começa às 8h de hoje, terá provas

mais fáceis do que as da segunda etapa do exame de 84, garantiu
ontem o presidente do Cesgranrio, professor Carlos Alberto
Serpa. Ele admitiu que, para os candidatos, seria melhor a
realização do exame em quatro dias, como era feito até 1982, mas
os custos tornaram a idéia inviável.

"Ao prepararmos os exames", garantiu ele, "tivemos o
cuidado de formular questões dentro de um nível de exigência
compatível com a duração de cada prova". Ele adiantou que o
Cesgranrio deverá submeter os candidatos ao vestibular, provável-
mente no exame de 87, a testes de aferição das habilidades
intelectuais.

Habilidade
Carlos Alberto Serpa afirmou que cada vez mais se convence

da necessidade de se aferir a habilidade intelectual dos candidatos,
"pois o conhecimento, que é mais cobrado atualmente, pode ser
recuperado em pouco tempo". Ele lembrou que a aferição apenas
de conhecimentos favorece os alunos de melhor nível econômico,
que tiveram acesso a escolas de melhor qualidade.

— Mas quando começamos a aferir o poder de síntese ou o
de análise, por exemplo — ressaltou ele — verificamos que a
experiência de cada aluno vale mais do que o conhecimento que
ele possa ter do assunto.

O presidente do Cesgranrio assinalou que os vestibulares
unificados dos últimos anos verificaram que, no que tange ao
conhecimento dos assuntos cobrados, não tem havido uma melho-
ria por parte dos candidatos, mas que o vestibulando de agora é

mais desenvolvido intelectualmente do que no passado, principal-
mente quanto ao raciocínio abstrato e ao desenvolvimento verbal.

Bem preparados
Os vestibulares têm verificado, segundo o professor Carlos

Alberto Serpa, que apenas 10% dos candidatos estão bem
preparados para seguir um curso universitário e que outros 20%
podem ser considerados medianamente preparados.

Mas o despreparo da grande massa de candidatos —
assinalou — não é culpa dos alunos, dos professores e nem do
próprio sistema educacional, mas sim do sistema social, isto é, os
problemas de saúde, de alimentação e de ambiência cultural, entre
outros.

Outra coisa que verificamos — disse ele — é que muitos
bons estudantes não puderam entrar para a universidade, em 84,
devido simplesmente à falta de poder aquisitivo. Em Engenharia,
por exemplo, o Cesgranrio chegou praticamente ao final da lista
dos aprovados, nas diversas reclassificações e muitos tiveram que
desistir dos estudos universitários porque só conseguiram vaga em
escolas particulares.

O vestibular unificado poderá sofrer novas mudanças em 86,
passando de três dias--de provas a quatro, como admitiu o
presidente do Cesgranrio, desde que os problemas econômicos da
fundação — que está, atualmente, com um déficit de CrS 600
milhões, segundo ele — sejam resolvidos no decorrer do ano.

— O vestibular em duas etapas, como fizemos em 83 e 84 —
explicou o professor Serpa — não apresentou os resultados
esperados.

Fuvest começa em S. Paulo
a segunda fase de provas
para USP, Unicamp e EPM

São Paulo — Com a participação de 27 mil 965
candidatos, começa hoje em São Paulo a segunda fase do
Fuvest (Fundação Vestibular de São Paulo), que, neste
domingo, terá provas de biologia e Comunicação e
Expressão, em 25 locais, na Grande São Paulo e no
interior.

Participarão das provas os candidatos aprovados na
primeira fase e, dos 27 mil 965, exatamente 3 mil 197 não
concorrerão às 7 mil 918 vagas disponíveis na USP,
Unicamp e Escola Paulista de Medicina por não terem
concluído o 2o grau.

Manaus — Dezessete mil 800 vestibulandos estarão, a
partir das 8h de hoje, disputando as 1 mil 535 vagas
oferecidas pela Universidade do Amazonas. Vinte e
cinco escolas serão utilizadas pela Comissão Permanente
do Vestibular (Copeve), para abrigar os candidatos.

Recife — Com a proporção de 4,33 candidato por
vaga, o vestibular unificado de Pernambuco será iniciado
hoje, às 8h, com uma má notícia para os feras que
testaram durante todo o ano o desenvolvimento redacio-
nal de assuntos políticos: a comissão organizadora do
concurso afastou ontem a possibilidade de o tema da
redação da prova de português incluir questões políticas.

l-Jff JORNAL DO BRASIL/Vestibular-85
i a D-Mr_tro Anote suas respostas e confira
1 JTrOVd» — com 0 resultado do Cesgranrio
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AMAZÔNIA FERIAS
O único Cruzeiro da temporada
que vai a MANAUS (Zona Franca).

SANTQS-RIO-VITÓRIA-RECIFE- BELÉM • MANAUS • FORTALEZA

MACEIÓ • SALVADOR • RIO • SANTOS

Saídas: i Santos 07 Jan Rio 08 Jan

VÁRIAS OPÇÕES OE ROTEIROS À SUA ESCOIHA.

IDA DE NAVIO - VOLTA DE AVIÍO IDA DE AVIÍ0 - VOLTA DE NAVIO

Santos/Manaus
Rio/Manaus
Vllória/Manaus
Ruclli./Fortaleza
Recife/Maceió
Recife/Salvodnr
Belém/Fortaleza
8cl(.m/Mac_-l6

de 07/01
de 08/01
de 09/01
de 12/01
de 12/01
de 12/01
de 16/01
de 16/01

a 20/01
a 20/01
a 20/01
a 25/01
a 27/01
a28/0l
a 25/01
B27/01

Belém/Salvador
Belém/Rio
Belém/Santos
Manaus/Salvador
Manaus/Rio
Manaus/Santos
Fortaleza/Rio
Fortaleza/Santos

de16/01a2B/01
de 16/01 a.11/01
de 16/01 a 01/02
de 20/01 a 29/01
de 20/01 a 31/01
de 20/01 a 01/02
de 25/01 a31/02
de 25/01 a01/02

PRATA - FERIAS
RIO ¦ SANTOS ¦ MONTEVIDÉO BUENOS AIRES ¦ SANTOS ¦ RIO

Saidas: Rio 31 Jan. ¦ Santos 01 Fev.

CARNAVAL NORDESTE
SANTOS ¦ RIO ¦ VITÓRIA RECIFE ¦ FORTALEZA MACEIÓ

SALVADOR RIO SANTOS
Saidas: Santos 09 Fev. ¦ Rio 10 Fev.

REDE MV1

OPORTUNIDADE ÚNICA
VIAGEM A EUROPA

NO FUNCHAL
BRASIL/PORTUGAL
SAlDA: 23 FEV- SANTOS 24 FEV ¦ RIO

Vsitbndo. RECIFE - FUNCHAL (lha da Madeira)

EXCURSÕES POR PORTUGAL E OUTROS PAlSES
EUROPA MARAVILHOSA -10 paises
EUROPA FASCINANTE • 09 paises
EUROPA ESSENCIAL - 08 paises
OCIDENTE EUROPEU - 06 paises

REGRESSO DE AVIÃO
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CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PLANOS EXCEPCIONAIS DE FINANCIAMENTO

RIODEJANEIRO
CENTRO - RUA MÉXICO,
21 LOJA TEL.:220-1840
IPANEMA - RUA VISC.
DE PIRAJÁ,547 
LOJA A-TEL.: 511-1840

EMBRATUR:, OaKH-OO-U.Í

limo
Sâo Paulo: Av. Brig. Faria Lima, 1501 - tel.: (011) 210-1666

. Campinas - SP - Rua da Conceição, 289 - Tal.: (0192) 32-6188

. Recile: Rua da Concórdia, 153 S/604 - tel.: (081) 224-0032 / 224-1118

. Salvador: Rua Vise. do Rosário, 3 S/909 - tel.: (071) 242-0731 / 242-9375
Porto Alegre: Rua dos Andradas, 1137 S/1606 - tel.: (0512) 25-1062
Curitiba: Rua XV de Novembro, 362 - S/603 - tel.: (041) 222-8532
Belo Horizonte: Rua Goitacazes, 71 S/1204 - tel.: (031) 226-3335

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS ___________
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Pontos de venda de ingressos para o Rock in Rio
Todas as agências do Banco Nacional
abertas diariamente no horário bancário.
Agências do Banco Nacional abertas até as 22 horas:
Copacabana: Av. N.S. de Copacabana, n.°928-A
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, n.° 431/433
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, n.° 310-A
Icaraí: Rua Gavião Peixoto, n.° 171 - Lojas 106 a 108
Caxias: Av. Presidente Kennedy, n.° 1597
Madureira: Rua Carvalho de Souza, n.°310/314

Stand do Rock in Rio—BarraShopping: aberto
diariamente até as 22 horas (inclusive sábados e domingos).
Bilheterias do Maracanã: abertas diariamente (inclusive
aos sábados e domingos) das 10 horas às 20 horas.
Bilheterias no local do Rockin Rio: abertas diariamente
(inclusive sábados e domingos) das 12 às 20 horas.

Ã j Comissão Organizadora do Festival

^
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O fósforo é transportado imerso em água nos carros-tanques até a área de segurança da fábrica em Belford Roxo. Os motoristas usam máscara quando operam com tóxico

Alto risco marca os caminhos das cargas químicas:
Batedor de luzes acesas em pleno dia e

escolta de um carro da Brigada de Bombeiros
Profissionais da Bayer do Brasil, um carrega-
mento de fósforo branco deixou na sexta-feira
de manhã o cais do porto do Rio pela Avenida
Brasil e Via Dutra com destino a Belford
Roxo. O produto é inflamável ao simples
contato com o ar.

Foram três caminhões containers de 35
toneladas cada, com 19 toneladas de fósforo
mergulhadas em 16 toneladas de água. sendo a
primeira importação desde que os produtos
químicos perigosos tomaram as manchetes com
o isocianato de metila, que matou 2 mil 500
indianos. Mas o gerente de segurança da Bayer
em Belford Roxo, Hans Ludwig Moll, acha o
aparato excessivo: "É uma exigência do
DNER", explicou.

Fósfoú%branco é sólido e não explode nem
exala gases tóxicos, segundo argumentou o
diretor da divisão de Produtos Inorgânicos da
empresa. Peter Langrock. E, de fato, em
Belford Roxo a Bayer lida com produtos bem
mais perigosos e altamente tóxicos. Cloro gaso-
so, por exemplo, armazenado e transportado,
ou ácido fluorídrico a 100%, o AHF, produzi-
do lá dentro, terror dos motoristas das trans-
portadoras contratadas: "Deus 

que me de-
tenda!".

Fumacinha verde
Do lado de fora dos portões do complexo

industrial da Bayer, em Bolford Roxo, os
motoristas dos caminhões-tanques das trans-
portadoras de produtos perigosos reclamam do
cheiro forte de ácido sulfúrico. Trelsa, Hercu-
lano, G. Silva e J.G. Conde são algumas delas,
algumas subcontratadas de outras. Eles passam
por um curso de treinamento, para aprender a
lidar com as cargas tóxicas, e todos têm um
medo só:, de transportar o AHF a 100%,
verdadeiro castigo para quem for escalado:

— Se vazar, não dá tempo de socorrer, e
só mesmo com garrafa de oxigênio. Nem a
máscara adianta. Quem cheirar o gás morre.
Deus que me defenda!

Na boléia esses homens dormem e guar-
dam equipamentos especiais de segurança —
máscara de oxigênio, mais dois tubos de oxigê-

nio e uniformes especiais. Se houvez vazamen-
tos encostam, cercam o caminhão com cordas
de isolamento, retiram a tampa do tanque da
carreta onde fica um gavetão que guarda os
materiais de segurança e as válvulas do tanque.
Quando é vazamento de cloro, testam com
amônia, para ver a válvula que está folgada. Se
for possível, apertam. Se não for, pedem
socorro às fábricas.

São em geral motoristas de caminhão expe-
rientes e não querem ser identificados. Um
deles, 25 anos de experiência ao volante de
carretas, há dois anos à frente de cargas
perigosas, disse que já apertou a válvula de um
vazamento de cloro na beira de uma estrada
em Maceió.

— A gente só nota se houver sombra. Ao
sol não. Sai uma fumacinha verde e os motoris-
tas que vêm atrás avisam, pois reconhecem
logo os caminhões desses produtos, cheios de
identificação de "perigo" e "inflamável". De
cloro é mole tirar. Problema mesmo é o AHF a
10%.

O gás de cloro, entretanto, é altamente
tóxico e se for inalado mata rapidamente uma
pessoa por edema pulmonar. Mas para o ácido
fluorídrico as normas de segurança no trans-
porte são ainda mais rigorosas: os caminhões-
tanques blindados são reforçados; no descarrc-
gamento as carretas são colocadas em áreas de
segurança isoladas, aonde só tem acesso um
homem que, 

"para abrir a válvula, se veste
como um astronauta. Você precisa ver lá na
Dupont".

A Dupont, em Barra Mansa, é uma das
compradoras do AHF a 100% produzido pela
Bayer, juntamente com outras indústrias qui-
nucas, como a Nitroquímica (de São Miguel
Paulista — SP) e a Quirius (de Barueri — SP),
segundo os motoristas das transportadoras,
que confiam no esquema de segurança das
empresas, "mas nos produtos não".

Caminhões recusados
Dentro da Bayer, na área industrial de

MDI (matéria-prima para a fabricação de piás-
ticos), o gerente do Departamento de poliure-
tanos, Wilhelm Bruening, conta que somente

na quinta-feira passada foram recusados três
caminhões-tanque de transportadoras, porque
não estavam dentro das normas de segurança.
As recusas são freqüentes, segundo ele.

Essas carretas chegam aos pátios da Bayer
do Brasil contratadas por clientes, para faze-
rem o transporte até as fábricas. Por isto não
deveriam chegar "sem condições técnicas", de
acordo com Bruening, fazendo com que a
Bayer até recuse o carregamento, o MDI no
Brasil é considerado tóxico pelo Ministério da
Saúde, exigindo condições especiais de trans-
porte e a estampa da caveira nos tambores da
embalagem:

— Isto é um exagero, porque na Europa e
Estados Unidos o MDI nem é considerado
tóxico. A dose letal dele é de 25,1 gramas por
quilo. Quer dizer, uma pessoa de 80 quilos
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Langrock, há 8 meses no Brasil,
acha Nova Iguaçu mais perigoso

precisaria comer dois quilos dele para morrer
— disse Bruening.

MDI é abreviatura de metileno-difenil-
diisocianato, tóxico aqui e não tóxico para a
Alemanha, matriz da Bayer. Mas na sua fabri-
cação aqui entram produtos comprovadamente
e internacionalmente tóxicos, como gás de
cloro e monóxido de carbono (este o mesmo
gás do escapamento dos automóveis).

O cloro gasoso e o monóxido de carbono
resultam no fosgcnio, gás altamente tóxico e
cujo transporte é inclusive proibido. A Bayer
produz o fosgênio em circuito fechado em
Belford Roxo, imediatamente reunido a outro
produto intermediário, o MDA, para resultar
no MDI. O padrão de segurança da fábrica é o
mesmo da Alemanha, segundo garantiu o ge-
rente.

Os mesmos caminhões eventualmente re-
cusados para transportar MDI para os clientes
da Bayer servem ao fornecedor de cloro da
empresa, a Panamerícana Electroquímica, de
Honório Gurgel. O cloro líquido sob pressão é
levado para um depósito central dentro da área
industrial da Bayer, sendo o produto comprado
"posto na fábrica":

— Isto quer dizer que a responsabilidade
até a entrega em nosso depósito é da vendedo-
ra. Já o fósforo branco não é nossa responsabi-
lidade pois importamos (da Monsanto, dos
Estados Unidos) e a partir da chegada ao cais
do porto assumimos a carga — como explicou o
chefe do setor de Produtos Inorgânicos, Walter
Carvalho Jr.

O cloro líquido adquirido da Panamerícana
é transformado em gás e circula em gasodutos
que cortam a área industrial interna da fábrica
da Bayer, pois é utilizado como matéria-prima
em mais de uma unidade. Do depósito central
até a fábrica de MDI, por exemplo, são 200
metros de gasodutos.

Fósforo e cloro
Também o fósforo branco, que exigiu

tamanho aparato de segurança na sexta-feira, é
misturado ao gás de cloro na fábrica de deriva-
dos de fósforo, uma das quatro da Divisão de
Produtos Inorgânicos da Bayer do Brasil. O
fósforo branco é retirado por tubulações, atra-

vés de sucção, diretamente dos tambores em-
butidos nos containers para o reator da fábrica.
O gás de cloro também segue dos gasodutos .
para esses condutos de acesso ao reator.

O fósforo branco inflamável e o gás de
cloro altamente tóxico reunidos geram „um.
produto não inflamável e não tóxico, o triclore---
to de fósforo, da Bayer. Este, comercializado:
para os fabricantes de ácido fosfórico, vendido
para as indústrias de refrigerantes, detergen-
tes, fertilizantes, por exemplo, segundo expli-
cações do diretor da Divisão de Inorgânicos,
Peter Langrock. A fábrica dos derivados ..de.
fósforo fica localizada ao lado da unidade de-
ácido fluorídrico, onde é produzido o "terror,
dos motoristas" das cargas perigosas: o AHF a>
100%. ¦:..

Mas tanto o engenheiro-químico Peter
Langrock, quanto o gerente de segurança Hans
Moll garantem que não há perigo. Moll conián-
da a Brigada de Bombeiros Profissionais de 42
homens, dois veículos de apoio, dois carros-
tanque e três ambulâncias da empresa, e diz,
que 

"até o sal de cozinha pode matar quem
ingerir um quilo dele". Ele é brasileiro, des-
cendente de alemães, e há 15 anos mora coma'
família dentro da Bayer em Belford Roxo,'iía'
Vila Residencial, ocupando uma das 30 casíjs
destinadas a mestres, engenheiros e pessoas-
chave da produção e manutenção.

Também Langrock mora nessa vila, com-a
mulher, fotógrafa, e três filhos, todos ainda em
adaptação à vida no Brasil, pois foram transfe-
ridos para cá há apenas oito meses. Ele chefia-"'
va um setor de inorgânicos na matriz da Bayêr^'
na Alemanha, próximo à cidade de Colônia." 

".

Ele acha que perigoso mesmo é Belford
Roxo, quarto distrito de Nova Iguaçu, conside- •
rado pela Nações Unidas o lugar mais perigoso"
do mundo, com o mais alto índice de criminali-
dade. Já foi visitar o distrito e voltou rápido."
Não dá para tomar uma cerveja por lá: "ET
exótico, e perigoso", explica, tentando falác.
português. Agora, fora isto, "até este é mujtQ.,
perigoso", fala apontando para a agência ban--
caria que funciona dentro da Bayer do Brasil.

REGINA BARREIRQS
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Desvio de I. Transmissão vai a Cr$ 2 bilhões por mês
O desvio de arrecadação provocado pela

corrupção em torno do ITBI (Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis) no Estado do
Rio de Janeiro é superior a Cr$ 2 bilhões por
mês, ou seja, o dobro do que é desviado dos
cofres estaduais, também mensalmente, pelo
esquema de corrupção que envolve o Detran.
Os cálculos são do Secretário Estadual de
Fazenda, César Maia.

Para chegar a eles, foi preciso um traba-
lho que começou em abril de 83 e só agora está
saindo do papel, com o objetivo de estancar a
sangria. A partir de fevereiro, a arrecadação
do ITBI (atualmente em torno de Cr$ 6 bilhões
mensais) deverá aumentar em 30% ou 40%."O caso era grave", diz César Maia. "Tivemos

que alterar todo o sistema de cobrança do
imposto."

As primeiras mudanças já começaram a
surtir efeito. Diariamente, das llh às lóh, são
imensas as filas nos guichês do número 7 da
Rua Regente Feijó, onde o ITBI é cobrado
desde novembro do ano passado. E são gran-
des também as reclamações contra a demora
do serviço. Antes, quando tudo funcionava no
próprio prédio da Secretaria Estadual de Fa-
zenda, na Rua da Alfândega, era possível
pagar o imposto no mesmo dia. Hoje, o
processo demora seis dias, no mínimo.

Avaliações irreais
O ITBI, Imposto sobre Transmissão de

Bens Imóveis e Direitos a Eles Relativos, é
cobrado sobre cada ato de compra e venda de
imóvel realizado no Estado. Em novembro do
ano passado, a Secretaria Estadual de Fazenda
registrou 19 mil 634 transações dessa natureza.
E de janeiro a novembro a 84, elas chegaram a
195 mil 501. devendo ultrapassar a casa dos 220
Bit, quando forem computadas as operações
registradas em dezembro, mês que tradicional-
mente apresenta maior movimento.

"São mais de 5110 pessoas por dia. pro-
curando o Estado para pagar o II BI", explica

a advogada Vera Lúcia Ferreira de Melo
Henriques, que coordenou o grupo responsa-
vel pela análise e renovação do sistema de
cobrança do imposto. Segundo ela, eram dois
os grandes problemas do setor: a falsificação
do Darj (Documento de Arrecadação Fiscal do
Rio de Janeiro) e a ausência de critérios para
avaliação dos imóveis em negociação.

O ITBI é pago pelo comprador, com base
numa alíquota fixada por resolução do Senado.
Quem adquire um imóvel através do SFH,
paga 0,5% sobre o valor financiado mais 2%
sobre o restante; quem compra sem interve-
niência de terceiros, paga 2% sobre o valor da
transação; e quem recebe um imóvel de heran-
ça, paga 4% sobre seu valor, calculado, neste
caso, através da justiça. 

"Nestas alíquotas, não
podemos mexer", explica César Maia. "Contu-
do, elas são aplicadas sobre avaliações que
raramente se aproximam da realidade".

Para eliminar o primeiro grande proble-
ma — falsificação de Darj — o grupo encarre-
gado de alterar o sistema de arrecadação do
ITBI sugeriu a criação de um documento
específico que passa a vigorar a partir de Io de
fevereiro, depois da publicação de uma resolu-
ção a respeito, no Diário Oficial, ainda esta
semana. O segundo problema é de solução
mais demorada, porque apresenta "muita sub-
jetividade", segundo Vera Lúcia Henriques.

"Tivemos de ler vários livros técnicos
sobre como avaliar um imóvel, fizemos estudos
e discussões e decidimos elaborar uma tabela
com valores de todos os tipos de imóveis
existentes no Rio, considerando desde a quali-
dade de sua construção até sua localização",
disse ela.

Guias falsas
A tabela será desenvolvida ao longo de

85. No primeiro trimestre, a Secretaria Esta-
dual de Fazenda irá estabelecer um projeto-
piloto, que servirá dc base para o trabalho
restante, "Vamos dividir a área metropolitana

em microrregiões", explica Vera Lúcia Henri-
quês. 

"Queremos respeitar ao máximo as dife-
renças entre as diversas regiões e bairros do
Grande Rio e ainda das cidades do interior do
Estado". Segundo César Maia, para efeito de
ITBI, os valores pactuados entre comprador e
vendedor são sempre inferiores aos reais."Essa tabela, que será corrigida regular-
mente, de acordo com a evolução do mercado
imobiliário, vai dar mais segurança para o
disco, que atualmente se baseia nos valores
venais fixados pelo IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano). Tudo o que fazemos hoje
é pegar o valor venal do IPTU e multiplicar
pela alíquota do ITBI. Isso, convenhamos, é
muito aleatório. Através de microrregiões ho-
mogêneas, podemos chegar a um critério den-
tro da realidade."

Para comprovar a corrupção na arrecada-
ção do ITBI, a Secretaria Estadual de Fazenda
trabalhou, no campo, de abril de 83 a março de
84. Inicialmente, o grupo encarregado do tra-
balho utilizou carimbos diferenciados nas guias
de recolhimento do imposto, com detalhes
conhecidos apenas por alguns assessores da
secretaria. "Dois ou três dias depois da intro-
dução de cada carimbo diferente, a máfia que
trabalha na área passava a utilizar carimbos
iguais aos nossos", conta César Maia.

A partir daí, os fiscais do ITBI começa-
ram a visitar cartórios no Rio de Janeiro. No
Cartório do Io Ofício de Notas foram encontra-
das 11 guias falsas do imposto, numa única
averiguação; no 10° Ofício de Notas, outras 13.
Hoje, já há cinco processos administrativos
sobre corrupção no ITBI, todos devidamente
encaminhados à Delegacia de Defraudaçôes,
para abertura de inquérito policial. O I" e o 10"
Ofício de Notas estão envolvidos. "A máfia
que atua na área inclui despachantes, cartórios,
escritórios de contabilidade e funcionários da
nossa Secretaria", diz César Maia.

DARJ falso facilitava a fraude iilJlh
";ZO"'

A fórmula mais comum de fraudar dc
ITBI começava com o DARJ falso e terminava
na avaliação irreal. O contribuinte adquiria o
imóvel e, na guia de recolhimento do imposto,
declarava um valor sempre inferior ao que
estava sendo pago na transação. Isto, é claro,
ajudava a diminuir o peso do imposto no bolso
do comprador, que, para recolhê-lo, não preci-
sava nem sair de casa.

Havia sempre um intermediário especiali-
zado no assunto, capaz de resolver tudo em
poucas horas. E resolver em proveito próprio:
com o Darj falso, ele desviava o ITBI do cofre
do Estado para os bolsos dos integrantes da
máfia que controla a área. "Não sabemos se
este problema está completamente eliminado,
mas de novembro para cá, a fórmula tornou-se
uma atividade arriscada", diz o Secretário
Estadual de Fazenda, César Maia.

Para combatê-la, a Secretaria concentrou
o pagamento do ITBI numa única agência do

Banerj (antes todas recebiam o imposto).ha..,
Rua Regente Feijó, 7. Lá, o contribuinte entr,a,,.
numa fila, entrega a guia e o dinheiro da. >
imposto e aguarda até seis dias pela verificação
das informações que introduziu no Darj, prin-T.
cipalmente aquelas referentes ao valor do imó- 'f

vel. Diariamente, mais de 500 pessoas enfren-''
tam as filas que se formam no local. No dia 31.: •
de dezembro, houve quem demorasse de llh -'
às lóh para pagar seu imposto. <oiu5*

A ampliação da burocracia no pagamento
do ITBI está começando a preocupar os despa-
chantes que trabalham no setor. A Associação
dos Despachantes pretende discutir o assunto,' ¦
com as autoridades estaduais, porque as medi-
das adotadas pressupõem que todos os proíís.-.,
sionais que atuam na área são desonestos. Nos.,,,
próximos dias, a entidade pretende promover .
reuniões da classe para discutir o assunto e'- •
encontrar uma fórmula de levá-lo, se possível,""
ao Governador Brizola.

ADEMI quer opinar nas avaliações

ORIVALDO PERIN

Oficialmente, a ADEMI (Associação
dos Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário) nada sabe ainda sobre as altera-
ções que estão sendo introduzidas no ITBI.
"E 

penso que é mais do que razoável
reivindicarmos nossa participação no estudo
do problema", diz o vice-presidente da enti-
dade, Abraão Ermano Ribemboim. "Gosta-

ríamos de opinar, sobretudo, na elaboração
cia tabela que vai estabelecer critérios para
avaliação ele imóveis no Estado do Rio de
Janeiro."

Ribemboim está de acordo com o pro-
grama de saneamento na área. "Tudo aquilo
que e feito paia combater a corrupção, nu

merece aplauso. Queremos que o Imposto"
sobre Transmissão seja recolhido correta'-"
mente. E achamos que todos os cidadãos
residentes neste Estado, também querem^
assim". A corrupção no recolhimento do
ITBI. segundo ele. deve ocorrer nas transa*"'
ções entre particulares.

— É muito difícil, para uma empresa.
imobiliária, fraudar o ITBI. Ela trabalha
com documentos fiscalizados por vários ór^*
gáos. em vários níveis, e jamais irá correia
riscos dessa natureza, porque entre as san^'
ções que pode sofrer esta ate a eliminaçã*»"
do Sistema Financeiro da Habitação — con-'
cliii o Uiricente da ADEMI.
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Icologistas reivindicam ensino correto da Natureza
Bruno Llberati

Jãàt possível convencer uma criança — nascida
e^vivendo numa metrópole e cujos primeiros
contatos com a fauna não vão além da repelente
barata, da mosca imunda sobrevoando o interior'
de seu apartamento, das pulgas na estação fria,
ou, descendo ao térreo do seu prédio, das temidas
e pestilentas ratazanas — amar sinceramente a
natureza?
¦\ O titular do Instituto de Ciências Biológicas

da UFMG, professor Ângelo Monteiro Machado,
afirma que a ecologia, como toda ciência nova,
tem uma série dc conceitos controvertidos, e que
de nada adianta ensinar a um menino que o sapo é
importante na cadeia alimentar. Se ele tem raiva
do sapo vai continuar a chutá-lo do mesmo jeito."Aüás náo é do mesmo jeito, vai chutá-lo, já, com
dor na consciência; antes ele chutava com con-
vicção".

Extensão
Qual a atitude das pessoas, e principalmente

dás crianças, diante da fauna e da flora, como
base para um estudo mais sério de educação para
á'conservação da natureza? Hoje uma dona-de-
cásãplanta um vaso de flore diz: "Estou plantan-
dpjíunha ecologiazinha". O sentido popular que a
ecologia está recebendo torna mais importante
aijjaVo seu ensino de maneira correta.
g.. _ o erro, enfatiza o professor Ângelo Ma-

chado, é tentar colocar na cabeça da criança
conceitos que ela não tem condições de entender,
mas é obrigada a memorizar. Daí sai tudo ao
contrário; em vez de gostar ela passa a ter
antipatia pela ecologia, ou seja, daquilo que é
hoje popularmente tido como sinônimo da pró-
pria natureza. Por favor, não exagerem com o
número de coisas que pode caber na cabeça de
uijia'criança. Para a criança é mais importante
gÓStar. Isto porque é um princípio elementar;
aquele que gosta, protege; e o que não gosta
freqüentemente destrói.

.... Numa pesquisa feita com crianças em Belo
Horizonte, verificou-se que parcela ponderável
nunca havia visto uma vaca viva, nunca ouvira o
canto de um sapo, ou de. um grilo. Esse isolamen-
to, garante o professor Ângelo Machado, respon-
sável pela pesquisa, gera uma série dc conseqüên-
cias, e uma delas é a enorme ignorância das
pessoas das grandes cidades em relação às coisas
mais banais da natureza.

O economista João Câmara Freschi viajou
conv.a filha de 7 anos, e mais dois amiguinhos,
todos três nascidos e vivendo no Rio, para o
litoral da Bahia e do Espírito Santo. Como a
alimentação passava diariamente pelo peixe, deci-
diu inovar propondo uma galinha caipira para o
almoço. Recebeu a aprovação geral das três
crianças.

'""Dirigiu-se a uma fazenda próxima, e com-
pfou uma galinha de terreiro, após uma cansativa
correria para apanhá-la. Chegando em casa houve
loco uma primeira surpresa: Ricardinho, 3 anos,
assustou-se; só conhecia galinha envolta em plásti-
co, e congelada. Não demorou lá estavam os três
deslumbrados com a galinha, que era seguidamen-
te disputada pelos três, apesar da balbúrdia criada
pelos seu cacarejar.

,,— Quando anunciei que ela deveria ser
morta, conta o economista, aí então a coisa se
complicou: "Náo, disseram os três, essa galinha
você não vai matá-la".

Como não? retruquei. Saí com o dia
amanhecendo, corri feito um desesperado para
apanhá-la, paguei uma grana, e agora vocês me

Seguradoras exigem
ação total contra
o.roubo de carros

• São Paulo — As companhias de seguro e as
revendedoras de automóveis vão encaminhar ao
Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, uma
série de sugestões para evitar « 'azer diminuir o
número de furtos de veículos no ^aís, anunciou o
presidente da Associação Brasileira das Compa-
nhiàs de Seguro, Cláudio Afif Domingos.

As companhias de seguro, disse ele, estão
preocupadas com o "índice alarmante" de furtos
de. automóveis em todos os grandes centros urba-
nos do País e acreditam que a adoção de uma série
demedidas administrativas pode resolver o pro-
blema e provocar uma redução quase imediata da
ação dos criminosos.

Incidência elevada
—Observou que, a cada 15 minutos, um carro é

furtado na Grande São Paulo e que o coeficiente
de sinistralidade dos seguros já aponta uma inci-
dência de 70%, na faixa do furto de veículos. "De
cada CrS 100 que uma empresa de seguro arreca-
da, paga Cr$ 70 de sinistro de roubo", informou.
Há poucos anos, esse coeficiente oscilava entre
50% e 55%.

De acordo com Cláudio Afif Domingos,
além dos prejuízos materiais para seus proprietá-
rios, a escalada do furto de veículos no Brasil está
encarecendo cada vez mais o seguro, a ponto de
tomá-lo inacessível a boa parte dos usuários. De
toda a frota atual, ele estima que apenas 7% dos
veículos estejam segurados contra furto e roubo.

Ele é um dos proprietários da empresa
Indiana de Seguros, de porte médio, que vinha
registrando uma média de 8 a 10 casos mensais de
furto de automóveis. Atualmente, sua empresa
está registrando dois casos por dia (60 por mês),
cora um baixo índice de recuperação dos veículos:
aproximadamente cinco recuperados por mês.

Livro de registro
As companhias seguradoras e os distribuído-

res de veículos vão insistir junto ao Ministro da
Justiça na adoção do já pretendido livro de
registro da propriedade do veículos em substitui-
çáo ao atual certificado de propriedade, expedido
pelos órgãos de trânsito. O livro seria editado pela
Casa da Moeda com sinais de segurança e forneci-
dós pela empresa montadora do veículo, permitin-
do ao proprietário fazer sua averbaçáo em cartó-
rio. Insistirão, também, na adoção do projeto
Renavan (Registro Nacional dos Veículos), que
pretende integrar num único cadastro o registro
de todos os veículos do País. Essa medida implica
modificação do atual sistema de placas, pelo fato
de existirem quase três dezenas de placas iguais no
território nacional.

Como parte ainda das sugestões conjuntas,
os seguradores e os revendendores defenderão
que, além do Chassi, sejam também marcados e
niírherado o motor, o câmbio e o eixo dos
veículos, com todos os números constando do
livro de registro. A marcação dos números deverá
ser em relevo, para evitar a remarcação pelos
ladrões.

_^m essas medidas, Cláudio Afif Domingos
espera que se possa chegar a "índices normais de
pnistralidade e acabar, mediante uma maior flexi-
Küidade nas taxas, com o círculo anti-seletivo em
que se encontra atualmente a carteira de automó-
veis".

vêm com essa história! Vocês não comem gatinha
de supermercado?

Ah, é diferente. Essa a gente já brincou
com ela, ela é muito esperta, e já está se acostu-
mando com a gente. Comê-la? Nem morto —
disse o Julião, de oito anos, exprimindo o senti-
mento coletivo dos três.

Propus então um acordo — informa João
Câmara Freschi — pisquei um dos olhos para a
cozinheira, e disse: ela leva essa galinha para a
casa dela, onde continuará viva botando seus
ovos, e nos compra na quitanda, aqui do vilarejo,
uma galinha de supermercado. Depois, reservada-
mente, pedi à nossa cozinheira que a preparasse
em sua casa, de tal forma que as crianças acredi-
tassem nessa versão.

À hora do almoço, a galinha assada é servida
à mesa. Os três se entreolham, e recusam-se a
comê-la.

Revoltado e histérico, protestei — conta
o economista. "Sei, não, pai", disse minha filha.
"Mas, na dúvida, a gente prefere não comer".

Imagem distorcida
A imagem distorcida — lembra o profes-

sor Ângelo Machado — que as pessoas da cidade
geralmente têm da natureza é extremamente
importante, porque é a cidade que decide o
destino da natureza. Na cidade está o poder
político e o poder econômico. Quem está des-
truindo a Amazônia náo é o índio que lá se
encontra há 20 mil anos, ou mais, e não destruiu
praticamente nada. Quem destrói é a cidade.

Que tipo de animal um criança que vive no
10° andar de um edifício vê mais freqüentemente?
Barata, pernilongo e mosca. Assim, os animais
que a criança urbana vê com mais freqüência
fazem parte de uma fauna deturpada por um
desequilíbrio ecológico, que surgiu com o apareci-
mento das cidades.

É elementar saber que, no início, o homem
vivia em contato direto com a natureza, como
caçador e coletor. Os índios estão aí para nos
demonstrar. O desenvolvimento da agricultura e a
domesticação dos animais, condições básicas para
a formação das cidades, e isto tudo muito recente-
mente _ há cinco, sete mil anos — trouxeram
como conseqüências uma concentração de alimen-
tos e de detritos em áreas reduzidas. Nestas áreas
concentraram-se aqueles animais associados a
estes alimentos e detritos, como a barata, a
mosca, e o rato.

E as pessoas da cidade — registra o
titular do Instituto de Ciências Biológicas — em
especial as crianças, têm contato direto quase que
somente com estes animais. Então, passam a
generalizar para toda a fauna as características da
fauna urbana que conhecem.

Eu estou estudando o conceito de inseto
para quem ainda não aprendeu o que é inseto. Ou
seja, um dia, na escola, a professora ensina o
conceito científico de inseto, mas muito antes
disso as crianças já ouviram falar de inseto, por
exemplo, na televisão. E já formaram seu próprio
conceito. Perguntei a uma criança sobre os insetos
que ela conhecia: "barata, mosquito, sujeira,

mosca, rato", citou. Para essa criança o conceito
de inseto é diferente do conceito zoológico, e
relaciona-se diretamente com a sujeira, tendo
uma conotação exclusivamente ruim.

Desinteresse
O professor Ângelo Machado, que realiza

hoje no Brasil estudo aprofundado sobre a educa-
ção ambiental e o reflexo dela sobre as crianças,
lembra que 

"um dos veículos que a criança urbana
dispõe para travar conhecimento com a fauna e
flora é o ensino dc ciências".

— Este, entretanto, com raras exceções, é
pouco objetivo, desinteressante, e leva o aluno a
memorizar uma série de fatos sobre coisas que ele
nunca viu e tem dificuldade de entender. Na
realidade existe pouca relação entre a educação
para conservação da natureza e o ensino de
ciências da maneira como é feito. Por exemplo: a
educação conservacionista dá ênfase ao bicho
inteiro, vivo, no seu ecossistema, enquanto o
ensino de ciências tem dado ênfase apenas ao
bicho picado. O aluno estuda a célula, a mitocòn-
dria. a crista da mitocôndria, a enzima da partícu-
la elementar da crista da mitocôndria.

— Acontece que não existe mitocôndria
andando sozinha no mato. Ela está sempre em um
animal, ou planta. E a maioria dos professores
não leva os alunos para uma aula prática no mato.
Primeiro, porque não vai saber que bichos tem lá.
Depois, porque tem medo de bichos. As crianças
são obrigadas a aprender o nome e os ciclos
evolutivos de parasitas de outros países que não
interessam em nada.

Embratur vê projeto que
faz Disneyworld em Minas

AUGUSTO MARIO

Belo Horizonte — O anteprojeto de um
grande centro turístico no Circuito das Águas, no
sul de Minas, que poderá se transformar, entregue
à iniciativa privada, no maior empreendimento
turístico do país, foi apresentado esta semana, na
capital mineira, ao presidente da Embratur, Her-
mógenes Ladeira, pelo professor da Escola de
Arquitetura da UFMG, Henrique Campos Ladei-
ra, que após sua posse revelará o sonho comunga-
do pelo Ministro da Indústria e do Comércio,
Murilo Badaró — de ter em Minas uma espécie de
Disneyworld cabocla, estusiasmou-se.

Feito há 10 anos, por Henrique Campos e
seus colegas arquitetos Radamés Teixeira e Sid-
ney Portela, o anteprojeto foi mostrado ao presi-
dente da Embratur e discutido durante três horas.
"É exatamente o que eu havia imaginado", reagiu
Hermógenes Ladeira, para quem seu projeto,
com o estudo descoberto agora por ele, avançou
pelo menos três meses. Prometeu que o pré-plano
da Embratur estará pronto até 15 de janeiro e, até
o final do Governo Figueiredo, o projeto final
estará totalmente contratado.

Lambari
Empolgado, o presidente da Embratur con-

vocou ao seu escritório, no Rio, no próximo dia 8,
o professor Henrique Campos e sua equipe,
quando o projeto será discutido mais profunda-
mente e os arquitetos terão um primeiro contato
com os técnicos da Embratur, com os quais
desenvolverão a idéia. O Centro Turístico proje-
tado pelos arquitetos mineiros ocupa uma área de
16 milhões de metros quadrados, entre as cidades
de Lambari e Cambuquira, a 220 quilômetros do
Rio e São Paulo e a 230 quilômetros de Belo
Horizonte.

Inicialmente, explica Henrique Campos, 45
anos, há 18 ensinando planejamento urbano e
regional na UFMG, será feito um "lago de água
mineral", com a construção de uma barragem no
rio Lambari. Seria um lago de 14 quilômetros de
extensão, por 1 mil 500 metros de largura em
média, ao pé da serra das Águas, que tem este
nome pelo grande número de belas cachoeiras que
se formam em sua encosta.

A Estrada de Ferro Muzambinho, que desde
q século passado ligava as cidades do Circuito das
Águas, tendo sido desativada, seria posta em
funcionamento, com velhos trens, puxados por"maria-fumaças" dos tempos do Império. A anti-
ga Muzambinho teria uma estação bem à porta do
centro turístico, onde haverá um amplo estaciona-
mento, a exemplo da Disneyworld, em Orlando,
na Flórida. Dentro, não circulam carros.

A idéia é fazer uma estação aero-hidro-rodo-
ferroviária, de onde partirão os ônibus, o navio do
tipo daquele construído pelo contratador João
Fernandes para Chica da Silva, em Diamantina,
ao contrário dos americanos navios-gaiola do
Mississipi, helicópteros e até o monotrail desen-
volvido no Rio Grande do Sul para transportes
urbanos. Tudo será feito dentro do mesmo espíri-
to da Disneyworld, mas com características bem
regionais, diz Henrique Campos.

Monteiro Lobato
Haverá também o Mundo Encantado, mas

A criança aprende que tem um caramujo que
dá uma doença grave chamada esquistossomose.
Como não se mostra esse caramujo, ela passa a
desconfiar de todos os moluscos e fica intranqüila
no jardim de sua própria casa; será que aí tem o
caramujo da doença? Será que é aquele pequeni-
no ali da folha? Aquele grandão deve dar uma
doença enorme!

As conseqüências
A educação ambiental náo passa somente

pelo ensino formal. Ela resulta também dos
veículos de comunicação de massa, da revistinha,
das relações interpessoais, ou seja, o que ela ouve
de outras pessoas. Principalmente de seu universo
doméstico, não excluindo a figura da babá, da
empregada, porta-vozes da mais elevada carga de
superstições e preconceitos de toda ordem,

Um pai nos conta a seguinte história ocorrida
com o seu filho.

Um garoto, entre quatro, cinco anos, pegou
uma rã num sítio, e levou-a para casa. Era uma
festa; a rã pulando, saltitando e o garoto se
divertindo. Alguns dias depois ele revela:

Pai, quero levar a rã para a escola.
Coloquei-a, lembra o pai, em uma caixa

de sapatos, e lá se foi meu filho Paulo para a
escola, de uniforme, merendeira e rã. De tarde,
volta todo jururti.O que houve, Paulo?

A professora não gostou da rã, não, pai...Por quê?
Pai, ela deu um grito!

Pãe e mãe disseram que náo havia problemas
em brincar com a rã, mas a professora, que tem lá
o seu peso em sua formação, deu um grito. Então
o menino foi desempatar com a terceira autorida-
de, a cozinheira.

Houve então o segundo grito: 
"Tira esse

bicho imundo daqui, menino, vou falar pro seu
pai". Então, deve ter pensado o garoto, a rãzinha
é imunda mesma. Surge, então, em sua cabeça,
uma solução: foi ao banheiro, lavou e ensaboou
tanto e «impulsivamente a rãzinha, que ela não
resistiu, e terminou morrendo. E, aos berros, ele
saiu pelo corredor da casa, com a rã morta nas
mãos e cheia de sabão.

Preconceitos
Nessa linha de superstição e preconceitos,

ensina o biólogo Ângelo Machado, nós "temos
medo do pozinho da asa da borboleta, medo da
lagartixa, medo da planta carnívora, medo da
lagarta e de toda uma variedade enorme de seres
inofensivos. O medo da lagartixa é muito interes-
sante, porque atrás dele existe uma história ter-
rível..."

— No meu sítio, em Minas — prossegue o
professor — ensinei a uma criança que podia
pegar na lagarta, um brassolídeo do coqueiro. O
menino entrou dentro de casa com a lagarta e a
mãe ficou com tanto medo que saiu pelo quintal
aos berros. Foi aí que descobri que uma criança
que não tem medo de lagarta, ou de qualquer
outro bicho no gênero, domina completamente a
mãe que tenha medo de lagarta.

Ora, nenhuma mãe quer ser dominada, mui-
to menos o pai. Isso faz parte de nossa natureza
cultural. Então nada mais justo e necessário do
que ensinar que a lagarta morde, tem veneno, que
a lagartixa é perigosa, que toda a cobra mata.

EDILSON MARTINS

Caputo

Belo
Horizonte

não o de Walt Disney e sim aquele criado pelo
taubateano Monteiro Lobato, com a Dona Benta,
Tia Anastácia, Emília, Narizinho, Pedrinho e os
outros habitantes do Sítio do Pica-Pau-Amarelo.
No mundo da fantasia idealizado pelo arquiteto,
viverão também as criações de Maurício: Mônica,
Cebolinha, Cascão, Bidu. Os brinquedos seráo os
mesmos dos grandes parques de diversão dos
Estados Unidos e não faltarão lanchonetes, res-
taurantes e até um shopping center, comerciali-
zando produtos nacionais.

Para não prejudicar a rede hoteleira das
estâncias hidrominerais, que opera com certa
ociosidade, Henrique Campos projetou apenas
dois grandes hotéis. Um deles, o Hotel Siamês,
terá parte de suas instalações no alto da serra das
Águas, a 1 mil 400 metros de altitude, ligado à
outra metade, a Beira Ugo, a 890 metros de
altitude, por um teleférico. "O outro é o Hotel
Golf Club, para aqueles que se interessam por
este esporte ou procuram um lugar muito tranqüi-
lo", diz o arquiteto.

Um setor náutico, com barcos à vela, lanchas
e canoas para aluguel, uma área de camping bem
equipada e uma colônia de férias acrescentam
boas alternativas ao centro turístico, que terá,
além disso, uma área com chalés para aluguel.
Náo muito longe dali, um safari com animais
selvagens soltos, para visitação pública e ainda
uma fazenda-modelo mineira, com bons queijos e
um alambique produzindo cachaça da mais pura.

Situação caudatária
— Pessoas que já viram o projeto se espan-

tam e lembram que o Governo brasileiro está em
má situação financeira e que náo seria capaz de
bancar um empreendimento tão grande. Mas o
fato é que apenas caberá à Embratur elaborar o

plano diretor e entregar a execução do projeto à
iniciativa privada — ressalta Henrique Campos.

Para quem não quiser se instalar nos hotéis,
chalés ou camping do centro turístico, haverá as
opções das estâncias hidrominerais mais próxi-
mas, como Lambari, a quatro quilômetros, Cam-
buquira a 6,5 quilômetros, São Lourenco, a 30
quilômetros, e Caxambu, a 40 quilômetros. Ne-
cessário seria, conforme lembra o. arquiteto, a
adoção de medidas cautelares na legislação do uso
do solo, para se evitar a especulação imobiliária
nas cidades mais próximas, além da criação de
legislação específica para a própria área instalada,
na qual estão previstos alguns quilômetros qua-
drados de preservação natural.

Os investimentos? Ele não se arrisca a pre-
ver. Será muito, com certeza. E faz uma compara-
ção: "No Rock in Rio, que irá durar dez dias,
estão sendo investidos 30 milhões de dólares para
receber 250 mil pessoas por dia. Enquanto isto,
somente o setor hoteleiro nacional investirá, em
1985, 350 milhões de dólares em ampliação e
melhorias".
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O centro turístico ficará situado no circuito das águas em Minas

Roupas de todos os tipos, em manequins até o n? 62. As camisas
esporte vão até o n ? 10 e as camisas sociais e pijamas têm mangas
mais compridas de até 70 cm e com mais cintura. Blasers e costu-
mes de todos os tamanhos. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou ma-
lha, também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido, ma-
lha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, roupões e suspen-^
sórios. """

Camisana
NoVé fftundo

"«aa?.
Av. Passos, 83/8Í- esquina dà Alfãndeqa - Tels.: 221-6723 e 224-7369

JOSÉ GUILHERME ARAÚJO

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 1985

JORNALEIROS
COMUNICADO

O Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais e Revistas
do Estado do Rio de Janeiro comunica a todos os associados que, nos
dias 5 e 6 de janeiro de 1985, estará realizando eleições Sindicais —

para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Represen-
tantes ao Conselho Fiscal da Federação Nacional dos Distribuidores e
Vendedores de Jornais e Revistas, a que está filiada esta entidade. A
citada eleição está sendo realizada na Sede do Sindicato, no horário de 8
às 20 horas, e nos pontos de concentração dos associados, na Av. Pres.
Vargas entre a Av. Rio Branco e Rua Uruguaiana, lado par e ímpar, no
horário de 0 (zero) hora às 6 horas. Chamamos a atenção de todos que
só poderão votar os associados que estiverem com sua mensalidade de
dezembro de 84 paga até o dia 26. Obs: O associado deverá apresentar
na ocasião o recibo do mês de dezembro, bem como qualquer
documento de identificação, nos postos de concentração.

Os associados que por qualquer motivo não tiverem o recibo do
mês de dezembro deverão votar na Sede.

Atenciosamente,
(a.) Salvador Natal Caruso

Presidente
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Sudepe aponta elevação no
contrabando de pirarucus

São Paulo/José Carlos Brasil

Manaus — Toneladas de pirarucu, dourado,
pirarara e surubim estão sendo contrabandeadas
na região amazônica e entre as fronteiras do
Amazonas com a Colômbia, Bolívia e Peru. O
comércio ilegal do pescado amazonense é, sé-
gundo o superintendente regional da Sudepe,
Pedro Falabela, uma prática antiga que se
agrava com o passar do tempo. "Desde 1983
venho denunciando o contrabando de pirarucu
seco para Letícia e nenhuma providência foi
tomada pelas autoridades do setor", denuncia
Falabela.

Definindo o contrabando do peixe liso e de
escama como um"caso muito sério", o superin-
tendente da Sudepe lembra que não é menos
grave a situação do peixe ornamental que, além
do comércio ilegal do qual é vítima, tem sido
objeto de estudo no exterior, visando à reprodu-
ção das espécies. "Se não tomarmos providên-
cias, muito em breve o nosso mercado importa-
dor estará produzindo estes peixes. Um outro
aspecto que deve ser observado é o de que no
meio dos peixes ornamentais são exportadas
espécies comestíveis, tais como o tucunaré,
sardinha e outros. É provável que estes também
estejam sendo pesquisados", alerta Pedro Fala-
bela.

Perda substancial
Para a economia amazonense, seria mais

uma perda bastante prejudicial, levando-se em
consideração que a exportação de peixes orna-
mentais tem demonstrado a viabilidade econô-
mica de investimentos no setor. Em 1984, o
Amazonas conseguiu exportar 13 milhões de
peixes ornamentais, o que lhe rendeu 700 mil

dólares. Dos 21 países importadores, os Estados
Unidos foram responsáveis pela compra de 41%
da produção amazonense, seguidos pela Alemã-
nha e Holanda. As espécies mais solicitadas pelo
mercado internacional são o Cardinal, o Rho-
dostumus, o Corredor e o Discus. Entretanto, o
Estado tem mercado assegurado para 63 espé-
cies de peixes ornamentais.

Mas, as perspectivas para este setor não são
nada animadoras: o comércio ilegal concorre em
escala praticamente igual à do oficial e o índice
de mortandade destes peixes é bastante alto.
Pedro Roberto de Oliveira, chefe do Setor de
Economia Pesqueira da Sudepe, diz que 50%
dos ornamentais capturados morrem antes de
chegar a um aquário que lhes assegure sobrevi-
vencia de até três anos. O risco maior de
extinção das espécies reside, entretanto, no
desmatamento das margens dos rios, lagoas e
igarapés, visto que eles têm como principal fonte
de alimentação o lixo ecológico.

Do lado empresarial as dificuldades são
inúmeras. Uma delas é a concorrência com os
países vizinhos — Peru, Colômbia e Equador —
que já proporcionou a perda de um grande
importador: a França. Os ornamentais eram
transportados para aquele país pela companhia
aérea Air France que cancelou seus vôos para
Manaus. Por rota indireta, a negociação tornou-
se inviável, em face da duração do vôo, o que
provocaria grande perda dos peixes.

Dados da Sudepe revelam que a produção
de pirarucu seco — o bacalhau da Amazônia —
caiu 60%. "Essa 

queda se deve principalmente
pelo desvio do produto, tanto para o exterior
como para outras cidades brasileiras".
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Com uma tripulação de 24 homens, o
navio oceanográfico Professor W. Bes-
nard deixou ontem o porto de Santos
para fazer a terceira viagem à Antárti-
da. Além de estudar o Krill em 53
pontos diferentes, os técnicos e biólo-
gos a bordo realizarão pesquisas sobre
manchas de óleo ao sul do Chuí e na
geografia marinha para aperfeiçoar os
mapas de navegação do Atlântico Sul.

Serão feitas também observações sobre
o tempo em todo o Sul do Brasil, bem
como um estudo sobre a passagem de
Drake {entre a Argentina e o pólo Sul)
para tentar esclarecer por que razão
ventos de até ISOkmlh sopram naquela
área. Os técnicos procederão ainda a
uma observação dos icebergs, por soli-
citação do Instituto de Pesquisas Pola-

res da Dinamarca

DPF coíbe o "passeio da soja"
Brasília — Em 1983, em vários pontos dos

Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul,
ações bem montadas por agentes da Receita
Federai e da Polícia Federal impediram que 200
mil toneladas de soja brasileira fossem contra-
bandeadas para o Paraguai, no chamado "pas-
seio da soja", e de lá retornassem ao Brasil
como produto paraguaio para ser exportado
pelo porto franco de Paranaguá.

Ao estender suas "garras" para aquela re-
gião, o "leão da receita", com apoio da Polícia
Federal, conseguiu evitar que o Brasil tivesse, só
naquele ano, um prejuízo de 57 milhões de
dólares com o contrabando de soja. Ao câmbio
de hoje isso significaria Cr$ 184 bilhões e 908
milhões. Ações semelhantes foram montadas
também para impedir o contrabando de café e
de outros produtos para o Paraguai e vice-versa.

Resultados positivos
Um categorizado assessor do Secretário da

Receita Federal, Francisco Dorneies, assegurou
que o contrabando de cereais de dentro para
fora do país tem-se reduzido drasticamente e,
tanto isso é verdade, que no ano passado o
contrabando de soja foi pouco significativo. No
ano passado foi realizada uma fiscalização inten-
siva nas regiões produtoras de soja, disciplinan-
do o seu trânsito, e com isso evitando o "passeio
da soja".

Segundo o assessor da Receita Federal, a
maior preocupação hoje é com o contrabando

que vem de fora para dentro do país, principal-
mente de equipamentos eletrônicos, bebidas
(predominantes), óculos, relógios e outros. As
formas de contrabando são as mais diversifica-
das, desde bagagens acompanhadas e desacom-
panhadas, em containers, com declarações falsas
de conteúdo ou não declaradas e desviadas nos
pátios de descargas antes de passar pela fiscali-
zação da Alfândega.

No ano passado, a Receita Federal conse-
guiu apreender mercadorias no valor de CrS 18
bilhões e aplicou multas no valor de Cr$ 9
bilhões, principalmente no comércio e em depó-
sitos clandestinos localizados em Sáo Paulo e no
Rio de Janeiro.

— Graças a essa fiscalização conseguimos
quase que diariamente estourar depósitos clan-
destinos, apreender caminhões e carretas com
contrabando de café para o exterior e evitar o
comércio clandestino no país de relógios, equi-
pamentos eletrônicos e bebidas contraban-
deadas.

O assessor lembrou que, ainda em 1983, a
Receita Federal recebeu denúncias de que esta-
va ocorrendo, no porto de Santos, contrabando
de açúcar. Em maio desse mesmo ano, através
de um grupo especial, a Receita fez um levanta-
mento dos registros de exportação e realizou
ações fiscais que resultaram em créditos tributa-
rios para o país de CrS 34 bilhões, somente nessa
área de exportação.

D Hélder acha que miséria é
a violência n° 1 do mundo

Manaus — "A miséria do mundo é a violên-
cia n" 1 e quando esta explode surge a violência
n" 2. Se quisermos livrar o mundo da violência
temos que trabalhar para acabar com a miséria,
e o resto é conseqüência", aconselhou ontem o
Arcebispo de Recife, D Hélder Câmara, duran-
te reunião que manteve com representantes do
Clero local.

O sacerdote, que sábado à noite participou
da abertura do Ano Internacional da Juventude,
na Praça do Congresso, falando para mais de 10
mil jovens, disse que 

"não entende o desenvolvi-
mento social com divisões regionais e discrimi-
nativas. Os direitos do homem do Norte, do
Nordeste e do Sul têm que ser iguais e nós
devemos trabalhar para que o Brasil não se
divida".

Legalização do PC
Assediado pelos jovens e por um expressivo

grupo de religiosos, D Hélder descontraiu a
todos com suas "piadas vivas", demonstrando
que mesmo aos 82 anos, continua "cada vez
mais moço". Sobre o seu apoio à legalização do
Partido Comunista, declarou, sorrindo: "Este é
um assunto para os leigos discutirem; nós, da
hierarquia, discutimos os princípios, o que nos
interessa em relação à política para o bem

comum, e por isso mesmo desejamos que haja
partidos". Para os que acham que a Igreja deve
ser apolítica e que a política é coisa suja, o
sacerdote fez o seguinte comentário: "A Igreja é
política e se a política é suja, entre nela para
ajudar a limpar".

Criticou as Nações Unidas quando se refere
ao fato de existirem dois terços da humanidade
vivendo em situaçáo subumana, de verdadeiros
animais, de miséria, argumentando que 

"duvida

que o pai aceite honrarias de quem não tem
olhos e coração para os seus filhos. A Igreja,
pois, náo pode se omitir dessas evidências".'

Denúncia
Belém — O Bispo.de Bragança, Dom Mi-

guel Giambelli, acusou ontem o procurador do
Estado, Benedicto Monteiro, e seu assessor
Teimo Marinho de estimularem a guerrilha rural
no Sul do Pará, criando clima de tensão nas
áreas onde a lula pela posse da terra tem
causado inúmeras mortes.

A última delas ocorreu às 21h de sexta-feira,
em Vila Nova, no Garrafão, Município de
Vizeu, a 600 quilômetros desta capital, quando o
pistoleiro Armando de Oliveira da Silva, o
Quintino, foi abatido a tiros por soldados da
Polícia Militar do Estado.

Quatro acertam a quina
Brasília — Quatro apostadores — três da Bahia e um de

Minas Gerais — acertaram a quina do Concurso 220 da Loto.
Cada um vai receber a importância de Cr$ 473 milhões 807 mü
319, já descontado o imposto de renda. Eles marcaram em seus
cartões as cinco dezenas sorteadas: 37, 39, 45, 73, 82. A quadraapresentou 539 ganhadores, com o prêmio individual de Cr$3
milhões 516 mil 196, enquanto o terno, com 38 mil 934 acertado-
res, teve rateio de CrS 64 mil 904.

Jornalista sofre agressão
Brasília — O editor-chefe do Jornal He Brasília, Evandro de

Oliveira Bastos, foi agredido ontem, por volta das 6h30min, no
Aeroporto de Brasília, pelo empresário Sérgio Naya e por um
irmão deste, proprietário do Hotel St. Paul. Segundo contou o
jornalista, ele revidou às agressões recebidas ao desembarcar de
um táxi, que foram assistidas por um grupo de pessoas que
estavam com o empresário. Só escapou quando conseguiu correr
para o saguão do aeroporto. Duas autoridades testemunharam a
luta: o Presidente do Senado, Moacyr Dalla, e o Procurador-
Geral da República, Inocêncio Mártires Coelho.

Cobalto é risco no Sul
Porto Alegre -— O presidente do Centro de Estudos Ambien-

tais de Rio Grande, Nelson Júnior, denunciou, ontem, que cerca
de 39 toneladas de cobalto 60 (material radioativo usado no
combate ao câncer) estão no navio argentino Punia Angla,
atracado no porto de Rio Grande (a 313 Km da capital gaúcha)
sem nenhuma medida de segurança. A única precaução adotada
espontaneamente pelos estivadores, segundo ele, foi evitar a
aproximação aos containers com o material atômico.

Ele anunciou que ainda hoje tentará um contato com o,
Secretário da Saúde, Germano Bonow, para que um técnico
nuclear seja deslocado até o porto para acompanhar os trabalhos
no navio, que além da carga nuclear, destinada ao Canadá, está
transportando produtos importados pelo Brasil.

Nelson Júnior salientou que a carga de cobalto 60 deveria ser
acompanhada por medidas de segurança no porto como roupas
especiais para o trabalho dos estivadores, equipes de socorro paraeventuais acidentes ou vazamentos. No entanto, segundo ele,
nada disto está acontecendo: "Os 

portuários estão trabalhando só
de calção e chinelos de dedos em locais próximos à carga
nuclear".

O material foi embargado no Punta Angla em Buenos Aires,
e deve ser desembarcado no porto de Saint-John (Canadá). O
navio atracou em Rio Grande anteontem para descarga de
produtos importados pelo Brasil. Imediatamente os própriostrabalhadores portuários se encarregaram de denunciar a carga
tóxica aos movimentos de defesa ambiental.

Menina de 10 anos dá à luz
Florianópolis — Uma menina de dez anos deu à luz uma

criança do sexo feminino, no dia Io de janeiro, na Maternidade
Carmela Dutra, nesta Capital. A família da menina exigiu sigilo
absoluto por parte dos médicos. Mas, ontem, fonte da maternida-
de confirmou que a menor A.P. foi submetida a uma cesariana e
seu estado de saúde era bom, assim como o da recém-nascida, que
pesava 2 quilos 800 gramas.

A mesma fonte contou que existem suspeitas de que a
menina tenha sido violentada por um primo de 15 anos. Mas
nenhuma queixa neste sentido foi registrada na polícia da Capital
catarinense. Um parente da menina, que evitou identificar-se,
informou que ela deixou a maternidade na sexta-feira e foi levada
para São Paulo pelos pais.

Febem contrata vigilantes
São Paulo — A presidente da Febem (Fundação Estadual do

Bem-Estar do Menor), Maria Inês Bierrenbach, informou ontem
que estão sendo contratados mais 50 vigilantes para auxiliarem na
segurança externa das unidades do bairro do Tatuapé, na Zona
Leste da capital paulista. A decisão foi tomada após duas fugas
em massa de menores infratores, que danificaram um pavilhão e
tocaram fogo em quase todos os colchões, na tarde de ontem.

Vamos de Férias
Aproveite estes descontos e economize agora!

>i

COLCHÕES

Colchão Probel Divinobel - solteiro

De 199.900 por 163.900

Colchão Probel Divinobel - casal

De 299.900 por 245.900

Colchão Vulcan Grão Duque
solteiro (78 cm)

Da 249.900 por 204.900

Colchão Vulcan Grão Duque
solteiro (88 cm)

De 279.900 por 229.900

Colchão Vulcan Grão Duque - casal

De429.900por 352.900

Colchão Ortopédico Pierre Cardin - solteiro

De 189.000 por 154.000

Colchão Ortopédico Pierre Cardin - casal

De 279.000 por 22&000 •
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Economize 86.000
Sofá-bicama Gramado
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Estrutura em cerejeira e éstofamento em es-
puma maciça. Revestimento em tecido ace-
tinado, com estampa florida. Recolhendo-se
a mesa lateral, transforma-se em 1 cama de
casal ou em 2 de solteiro. ,

Economize 84.000
Cama dupla

De 338.900 por
254.900

Estante p/cama dupla
De 299.900 por
224.900

De 429.900 por

343.900

Economize 90.000
Sofá-bicama Mafra

Estrutura em pinus e fistofamento em manta de
espuma maciça, revestido com tecido acetinado.
Acabamento envernizado. Transforma-se em
uma cama de casal ou em duas de solteiro.

De 359.900 por

269.900

TV Sharp 51 cm (20") digital
Mod. 2016A

Ã vista 1.090.000
Imagens perfeitas e total fidelidade cromá-
tica. Design vertical.

Economize 17.000
Cama Campestre

De 86.900 por
69.900

Encosto em espuma
maciça. Assento re-
rnovível, em 3 este-
gios. Transforma-se
em cama semi-orto-
pédica.

Economize120.000
Diva Holywood

De 599.000 por

Economize 192.000
Sofá-cama Camágica

479.000
Laterais ripadas, em
pinus maciço. Re-
vestimento de teci-
do, em cor exclusiva
Sears.

De 9 59.900 por

767.900
Economizell.OOO

Cama turca
De 57.900 por

46.900

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
Botafogo BarraShopping Niterói

Sears j
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Sandro Pertini Arnaldo Forlani tina Anselmi Benigno Zaccagnini Àmintore Fanfani

Recusa de Pertini à reeleição acirra disputa na Itália
Roma — A partir de amanhã e até o

dia 7 de julho, o Presidente da República
italiana estará impedido de usar uma das
prerrogativas que a Constituição demo-
crática de 1947 lhe confere: de dissolver a
Câmara ou o Senado, depois de ouvir
seus presidentes.

Será o início do semestre branco do
velho Sandro Pertini, que, aos 89 anos e
concluindo um mandato presidencial de
sete anos, continua o mais forte e deseja-
do candidato à sua sucessão. Um semes-
tre incluído na primeira Constituição re-
publicana da Itália por um deputado
comunista (Laconi) para evitar o risco de
um Presidente que, ao se aproximar do
fim de seu mandato, pudesse dissolver
uma ou as duas Casas do Parlamento
para prorrogar automaticamente seu
mandato.

Em grande forma
Eleito em 8 de julho de 1978 com

uma votação nunca obtida por nenhum
de seus seis predecessores (832 dos 996
votos dos grandes eleitores do Parlamen-

to), Sandro Pertini terá sido o único
Presidente italiano que jamais lamentou
a instituição desse semestre branco como
empecilho ao sonho dc uma reeleição.
Terá sido o único a chegar ao fim de seu
mandato com a quase certeza de uma
reeleição automática, que só será evitada
por sua vontade e decisão se ele próprio
não considerá-la desejável e oportuna.

Na história de 39 anos desta Repúbli-
ca, esse foi o maior, mas não único
recorde nacional alcançado pelo velho
temperamental, irascível, malcriado, mas
honesto e humaníssimo Sandro Pertini.
Como sétimo Presidente da República
italiana, ele não se fez o mais bem-amado
e respeitado dos italianos vivos apenas
pela autenticidade que transmimtiu em
todos seus gestos e palavras. Ou porque,
no Palácio Quirinale, foi mais do que o
Chefe de Estado que todos sonharam:
símbolo das melhores qualidades do povo
italiano.

Tão notável quanto essa proeza do
último grande vecchio da Itália foi a de
chegar ao fim de sete anos de uma

Presidência movimentada, atormentada,
das mais difíceis e violentas, física e
mentalmente íntegro, sem mostrar o me-
nor sinal de decadência. Ainda no último
dia de 1984, na última e recente mensa-
gem de fim de ano à nação, falando de
improviso — e durante 14 minutos —

pela televisão e pelo rádio, todos os que
esperaram e torceram para descobri-lo
velho e esclerosado foram outra vez desi-
ludidos.

Mesmo impedido de parecer alegre
ou exuberante, ainda não refeito das
emoções e das lágrimas que deixou em
Bolonha nos funerais dos últimos 15
mortos pelo terrorismo, o último Pertini
que os italianos viram e ouviram não
podia ser mais moderno, concreto e fácil
de ser entendido.

Um Pertini em forma smagliante
(cintilante), como vários observaram. Pa-
ra a gente do povo, novamente o único
homem do Palácio que continua a enten-
der e dizer coisas que sáo sentidas e do.
interesse de todos. Hoje, certamente não
mais aquele jovem que fez e tem apenas

quatro vezes 20 anos — como ele próprio
gostava de se defender das críticas e
objeções que se faziam, há nove anos, à
sua avançada idade. Mas ainda um jo-
vem, que neste momento tem apenas
quatro vezes 22 anos.

Um Palácio disputado
Mas um Pertini que até agora, e com

grande realismo, não admite que se dis-
cuta a hipótese de sua reeleição. Inclusive
porque, apesar do enorme consenso na-
cional que certamente receberia, o velho
Pertini pressente os problemas que sua
eventual candidatura a um segundo man-
dato presidencial criaria para a precária
estabilidade política alcançada pela coali-
záo pentapartidária que hoje governa a
Itália.

Como aconteceu há sete anos, na sua
primeira eleição, os únicos e incondicio-
nais aliados que o velho Pertini encontra-
ria entre as forças políticas italianas sen-
tam-se nas bancadas do parlamento, com
o Partido Comunista à frente delas.

Para quase todos os Partidos que

Reagan pressiona para impedir
vazamento de temas reservados

Washington — O Governo Rea-
gan, além de ter aumentado a pressão
sobre os meios de comunicação para
que não divulguem informações reser-
vadas, busca discretamente aperfeiçoar
a legislação de forma a ter o direito de
colocar atrás das grades funcionários
públicos que permitam o vazamento
dessas informações para repórteres.

Mais até do que os governos ante-
riores, o de Reagan tem sido surpreen-
dido pela divulgação de segredos ofi-
ciais e tem se frustrado com o fato de
não conseguir impedir o vazamento.
No ano passado o Congresso america-
no bloqueou seu plano de submeter
mais funcionários governamentais a
testes com o detector de mentiras e à
censura vitalícia. Agora, não se sabe
ainda se foi desenvolvida uma nova
estratégia para frear a publicação de
informações reservadas.

Todas as frentes
Recentemente, além de fazer ape-

los diretos a editores para que não
publiquem determinadas informações,
o Governo vem tentando estabelecer
um precedente para submeter as fontes
governamentais às mesmas punições a
que estão sujeitos os espiões estrangei-
ros. Esse precedente envolve o proces-
so aberto contra um analista de infor-
mações da Marinha (que também tra-
balha como jornalista), acusado de
vender fotografias secretas de reconhe-
cimento feito por satélite a uma revista
militar britânica.

Este mês, o Subsecretário de Defe-
sa Fred lkle sugeriu mudanças na legis-
lação que facilitem a detenção de fun-
cionários públicos que passarem infor-
mações reservadas a meios de comuni-
cação.

— Decidimos lutar em todas as
frentes — afirmou lkle.

Embora um relatório interno do
Governo tenha insinua-
do que o Governo tem
autoridade legal para
processar repórteres que
publiquem informação
reservada, as autorida-
des não mostram ne-
nhum interesse em agir
assim. Advogados do
Governo afirmam que
tais processos seriam po-
liticamente controversos
e, além disso, seria difí-
cil provar que o repórter
sabia ser secreta a infor-
mação recebida de um
funcionário.

Em vez de recorrer a
medidas judiciais, o Se-
cretário de Defesa Cas-
par Weinberger pediu a
alguns meios de comuni-
cação que se autocensu-
rem, omitindo detalhes
sobre a próxima missão
da nave espacial recupe-
rável.

Quando The Wa-
shington Post divulgou,
posteriormente, alguns
detalhes da missão mili-
tar, Weinberger deu a
entender que o artigo ti-
nha prejudicado direta-
mente a segurança dos
EUA. O Post reagiu di-
zendo que a reportagem
não implicava nenhum
risco para a segurança
do país e baseara-se em
grande parte em infor-
mações já conhecidas do
público. O jornal disse

não ter recebido de Weinberger ne-
nhum pedido para deixar de publicar o
artigo.

Na fonte
Desde então, militares americanos

se mostraram, em vários comentários,
aborrecidos com o fato de o Post não
se dispor a acatar a avaliação militar
sobre o que afeta a segurança nacional.

Governos anteriores persuadiram
vários meios de comunicação a não
divulgar certos dados, alegando inte-
resses de segurança nacional. Mas nas
últimas décadas esses pedidos diminuí-
ram. Em 1971, The New York Times e
outras publicações divulgaram do-
cumentos secretos do Pentágono sobre
a Guerra do Vietnam, contrariando as
objeções do Governo Nixon. O Supre-
mo Tribunal rejeitou a ação judicial
aberta pelo Governo com o objetivo
de suspender a divulgação dos do-
cumentos.

Desde então, os Governos ameri-
canos têm concentrado os esforços em
tentar impedir o vazamento de infor-
mações na própria fonte. Mas funcio-
nários admitem ter obtido pouco êxito,
tanto no Governo Reagan quanto nos
anteriores. É difícil encontrar as fontes
e até agora nenhum funcionário do
Governo foi condenado em tribunal
por ter passado informação reservada a
um repórter.

Não é só isso: altos funcionários
freqüentemente revelam a jornalistas
dados secretos com a finalidade de dar
impulso a uma política oficial ou a suas
próprias prioridades burocráticas. De
acordo com relatório em 1982 de um
grupo de advogados do Governo, o
FBI (Federal Bureau of Investigation)
relutava em buscar a fonte dos vaza-
mentos em parte porque essas investi-
gações freqüentemente envolviam ai-
tos funcionários governamentais que

não demonstravam nenhuma vontade
de cooperar.

Lei de censura
"Algumas vezes uma investigação

leva tempo e, no final, conclui que a
fonte do vazamento era um funciona-
rio da Casa Branca ou do Ministério
autorizado a divulgar a informação",
disse o relatório.

Em teoria, é crime divulgar ou
publicar informações reservadas sobre
armas atômicas, dados sobre comuni-
cações e as identidades de agentes
secretos. Mas os EUA não dispõem de
nenhuma legislação rigorosa para pu-
nir os responsáveis por vazamentos —
como recomendava o relatório de 82 —
e não foi revelado até agora nenhum
piano específico para criar leis mais
severas.

Mesmo assim, o resultado do pro-
cesso aberto contra Samuel Loring
Morison — acusado de espionagem e
roubo de propriedade do Governo pa-
ra vender fotos sobre reconhecimento
de satélite, que mostravam um porta-
aviões soviético em construção — po-
dera esclarecer até que ponto o Gover-
no Reagan está disposto a ir para
censurar informações.

Não se acusou Morison de espio-
nar para um Governo estrangeiro nem
de tentar prejudicar a segurança nacio-
nal. Os advogados do ex-analista de
inteligência da Marinha apressaram-se
a declarar o processo inconstitucional.
Mas o Departamento de Justiça dos
EUA está utilizando o caso para pres-
sionar em favor de uma interpretação
judicial das leis de espionagem da
Primeira Guerra Mundial, o que teria
o mesmo efeito que decretar uma nova
e rigorosa lei de censura a informações
do Governo.

STUART TAYLOR JR.
The New York Times
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apoiam e participam hoje do Governo
Bettino Craxi, a candidatura de Pertini à
reeleição deve ser combatida e evitada
(com a maior discrição, sem que os
espectadores percebam), custe o que
custar.

Na surdina, o elenco de outros candi-
datos se fará sempre maior a partir de
amanhã, quando o início do semestre
branco apressará o debate e a corrida
pela posse do Quirinale, palácio que
ganhou em respeitabilidade e importan-
cia política nos sete anos de Pertini.

Não é por acaso que, entre os muitos
prováveis candidatos à sucessão de Perti-
ni, o maior e mais qualificado contingen-
te é formado por grandes chefes da
Democracia Cristã: como o Deputado
Benigno Zaccagnini, a Deputada Tina
Anselmi, o eterno e infatigável Senador
Àmintore Fanfani e o atual Vice-
Presidente do Conselho de Ministros,
Arnaldo Forlani. Sem esquecer o Minis-
tro Giulio Andreotti, que mesmo muito
envolvido e queimado por recentes polê-
micas (sobre casos de corrupção e favori-

tismo), continua a sentir-se com todos os
títulos e direitos para completar sua bio-
grafia como oitavo Presidente da Repú-
blica italiana.

Reivindicando o direito de voltar ao
Quirinale com um de seus expoentes, a
Democracia Cristã cria um drama de
consciência e uma angústia para o partido
socialista do Primeiro-Ministro Craxi. Se
os socialistas não apoiarem um candidato
democrata-cristão na eleição presidencial
de julho — para manter-se fiel a Pertini,
um socialista da primeira hora — na pior
das hipóteses devem oferecer como com-
pensação a presidência do Conselho de
Ministros (hoje de Bettino Craxi) para
continuar merecendo o apoio e amizade
de seu maior aliado.

Renúncia que seria cara e dolorosa
demais para Craxi e o Partido Socialista,
que nunca estiveram tão bem, que sem-
pre consideraram o Palácio Chiggi, do
Primeiro-Ministro, o mais importante e
valioso da Itália. 

ARAÚJO NETTO
Correspondente

Arquivo/Junho, 1980

—* * wM« ^__%í >;^-

Milhares de cubanos indesejáveis foram de Marieí para Miami, lotando os barcos disponíveis

"Marielitos" começam a voltar
a Cuba dentro de quinze dias

Nova Iorque — Dentro de aproxima-
damente 15 dias, cerca de 500 cubanos
poderão estar viajando de volta a seu
país, devolvidos a Fidel Castro pelos
Estados Unidos, devido a um acordo
assinado em dezembro. Eles são os pri-
meiros de uma lista de 2 mil 746 crimino-
sos e doentes mentais que saíram de
Cuba em botes no grande êxodo de
Mariel, misturados em meio a 125 mil
refugiados.

O destino dos demais criminosos ma-
rieütos ainda está par'i ser decidido na
Justiça americana, inclusive o de 1 mil
500 altamente perigosos e detidos numa
prisão federal em Atlanta, e o de outros
100, em tratamento psiquiátrico. Mas, o
problema dos marielitos, não se esgotará.
Há policiais que estimam o total de
marielitos criminosos em até 40 mil.

Violência assustadora
Todos concordam que a maior parte

dos marielitos se compõe de cidadãos
honestos, mas, ao expeli-los, Fidel Castro
disse que estava pondo para fora de Cuba
a "escória" da sociedade e em muitos
casos a afirmação provou ser verdadeira
para os americanos. Enquanto só 2 mil
746 marielitos estão para ser devolvidos,
a polícia de Nova Iorque já atribuiu mais
de 8 mil crimes a esses refugiados, desde
1980.

Em Miami, a maior cidade cubana
fora da ilha, entre 1980 e 1983 nada
menos de 3 mil 232 marielitos foram
presos, acusados de 14 mil 35 crimes. Em
Las Vegas há cerca de 3 mil marielitos e,
desses, segundo a polícia, pelo menos 600
são criminosos. Eles constituem 0,5% da
população local, mas controlam hoje
25% do comércio de narcóticos e come-
tem um quarto dos homicídios registra-
dos pelas delegacias da cidade dos cas-
sinos.

Somente numa delegacia de Los An-
geles, num período de oito meses de
1983, a polícia prendeu 183 marielitos por
terem cometido 38 assaltos, 44 furtos. 37
flagrantes de tóxico, nove homicídios, 19
agressões com arma de fogo, 17 roubos
de automóveis, um estupro e cinco portes
ilegais dc armas.

Para esses criminosos, temperados
nas prisões cubanas, o regime penitencia-

rio dos Estados Unidos, mesmo das ca-
deias mais duras, é definido como "uma
sopa". Eles assumiram o controle das
prisões onde se acham, desbancando an-
tigos xerifes negros ou hispanos e assus-
tando até criminosos veteranos, devido à
sua violência.

Chamando-se — sem sutilezas — de"bandidos", esses criminosos refugiados,
segundo acredita a polícia, têm até espe-
cialidades identificáveis por tatuagens,
que, significativamente, a maioria dos
que têm antecedentes criminosos em
Cuba exibem. Assim, assassinos seriam
identificáveis por um coração transpassa-
do, seqüestradores teriam uma estrela
com três traços verticiais e convergentes
sobre ela, os mesmos três traços do
traficante de tóxico que substituem a
estrela por duas linhas paralelas e per-
pendiculares às primeiras em suas tatua-
gens.

Muitos marielitos prosperaram ho-
nestamente na América, mas mesmo en-
tre os não criminosos, sociólogos esti-
mam que cerca de 20%, principalmente
os mais jovens e os sem qualificação, não
conseguirão se adaptar nos Estados Uni-
dos e representam um foco potencial de
dificuldades. O problema é ainda pior
porque até agora os marielitos não po-
dem requerer um green card (a carteira
de trabalho americana), embora possam
trabalhar sob um status especial.

Recado à URSS
Além de criminosos, suspeita-se que

Fidel possa ter introduzido centenas ou
até milhares de agentes em território
americano. Segundo um refugiado, Má-
rio Estebes Gonzáiez, no êxodo de Ma-
riel mais de 3 mil agentes foram despa-
chados, dos quais 400 seriam destinados
apenas ao tráfico de entorpecentes.

E bom frisar que Gonzáiez foi preso
justamente por traficar entorpecentes nos
Estados Unidos e suas informações são
contestadas até por alguns funcionários
do Governo americano. Mas, o fato é que
a saída de muitos dos marielitos foi um
benefício para Cuba. Antes dc I9K0 havia
35 assaltos diários em Havana e hoje essa
incidência caiu para três ou quatro por
dia.

As próprias autoridades americanas
determinaram, logo cm 1980. que 23 mil
marielitos tinham antecedentes, mas,
desses, 21 mil estavam envolvidos em

pequenos delitos ou, em muitos casos,
em crimes políticos. Na ocasião, o Servi-
ço de Imigração só conseguiu demonstrar
que 2 mil tinham cometidos crimes graves
em Cuba.

As conversações entre Cuba e os
Estados Unidos para a volta dos maríeli-
tos indesejáveis e que permitirá que 400
mil cubanos descontentes com o regime
se desloquem para os Estados Unidos,
depois de aceitos pelas autoridades ame-
ricanas, começaram em julho do ano
passado. O acordo foi o primeiro entre o
Governo Reagan e o regime cubano,
embora os Estados Unidos afirmem ofi-
cialmente que sua efetivação não repre-
senta qualquer mudança na posição de
Washington, que continua vendo um ini-
migo na ilha de Fidel.

Para muitos observadores, o acordo
com Cuba foi um recado à União Soviéti-
ca de que os Estados Unidos são capazes
de chegar a termos com países comunis-
tas — um sinal com o olho posto nas
conversações sobre limitação de armas
que os dois estão iniciando em Genebra.

Mas o concreto é que, já a partir
deste ano, 20 mil cubanos poderão entrar
legalmente nos Estados Unidos, e a prio-
ridade será dada a cerca de 3 mil presos
políticos e suas famílias. O acordo entre
Cuba e os Estados Unidos para a volta
dos criminosos e a retomada da imigração
de cubanos para a América é praticamen-
te igual ao que começou a ser discutido
ainda no Governo Carter, quando se
descobriu a verdadeira bomba que os
cubanos haviam soltado na América jun-
to com os marielitos e abandonado por
Reagan logo no começo de seu primeiro
mandato.

Em conseqüência disso, desde maio
de 1980 não entravam cubanos legalmen-
te na América e só com a visita de Jesse
Jackson a Havana, em junho, durante a
campanha eleitoral, quando Fidel soltou
presos políticos cubanos e presos comuns
americanos que estavam em cadeias na
ilha, é que o diálogo foi retomado. Um
diálogo que, esperam os cubanos, possa
levar a melhores relações com os Eslados
Unidos, embora não haja muitos na
America dispostos a apostar nessa pers-
pectiva a curto ou médio prazos.

FRITZ UTZEHI
Correspondente
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Reagan quer 
"conquistar lugar na História" com a paz

Washington e Moscou — O Presidente Reagan, esquecen-
do seus antigos ataques à União Soviética como o-"Império do
(i(Íal"v pretende usar as conversações sobre desarmamento que
se iniciam amanhã em Genebra para conseguir acordos a longo
pjjazo em Moscou e, com isso, "conquistar um lugar na História
americana", fazendo esquecer os quatro anos de guerra-fria de
seu primeiro mandato, disseram ontem fontes do Governo.
_* ; O Secretário de Estado americano George Shultz e o
Chanceler soviético Andrei Gromiko chegam hoje a Genebra
eom'..;diferentes metas para os dois dias dc conversação. A
principal preocupação de Moscou é o plano americano de uma
bése de antimísseis no espaço, chamada de Guerra nas Estrelas,
enquanto Washington busca negociar profundas reduções nos
enormes arsenais nucleares ofensivos das duas superpotências.

Atitude cautelosa
* Nenhum dos dois lados tem grandes expectativas sobre o
encontro de amanhã que se realizará numa mansão do conjunto
diplomático soviético em Genebra. Estão planejadas quatro
sessões, alternando-se entre as embaixadas soviética e america-
ria, próximas uma da outra, na Avenue de Ia Paix. Os encontros
são as primeiras conversações bilaterais sobre controle de. armas
entre os dois países desde que a União Soviética interrompeu as
negociações, também cm Genebra, sobre mísseis de alcance
médio na Europa e foguetes nucleares estratégicos.
S O abandono das conversações pelos soviéticos foi causado

pela instalação de novos mísseis americanos Cruise e Pershing
níi Europa, supostamente para contrabalançar uma escalada de
mísseis soviéticos SS-20, de cabeça tripla, apontados para
Washington e para os aliados da OTAN.
a Na época, os soviéticos disseram que não voltariam à mesa

de negociações enquanto os mísseis americanos não fossem
retirados. Eles não foram. Por isso, apesar das repetidas
afirmações de que se poderão conseguir em Genebra "medidas
radicais" para o desarmamento, a União Soviética se mostra
rtttiito cética.

•Si A agência soviética Tass chegou mesmo, há alguns dias, a
atfusar os Estados Unidos de já estarem preparando a opinião
pública para um fracasso nessas negociações.

Enquanto as autoridades se mostram cautelosas sobre os
resultados dos encontros, os meios de comunicação de todo o
níundo invadiram Genebra, ameaçando transformar o aconteci-
mento num grande e ruidoso carnaval. As redes de televisão
americanas, ansiosas por terem o símbolo da Cidade de Calvino
como pano de fundo das conversações, pagaram para que a
municipalidade ligasse a famosa fonte do lago, de 140 metros,
que geralmente não funciona de outubro a março. O funciona-
mento da fonte custa 77 dólares por hora.

Ampll, Camboja/Reuters
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S Chernenko insiste
I em debater espaço
*'*" Moscou — O Presidente Constantin Chernenko atacou
ontem o chamado programa "Guerra nas Estrelas" do Presiden-
k Reagan, e a imprensa soviética disse que a paralisação desse
plano é a"questão central" das conversações soviético-
americanas sobre desarmamento que se iniciam amanhã em
Genebra. Numa carta escrita a líderes religiosos e divulgada
fijjtem pela Tass, o líder soviético diz:
•« "Ás tentativas de certos setores americanos de impingir
lima era dc Guerra nas Estrelas à humanidade estão criando
«ma nova ameaça extra à paz". Chernenko usou a carta para
advertir que, 

"se as forças militaristas dos Estados Unidos
prevalecerem nesta questão, haverá uma situação irreversível,
rarregada das mais nocivas conseqüências".
~; 

A carta de Chernenko é uma resposta a uma mensagem de
.preocupação com a paz mundial do Dr Karoly Toth, da
rHungria, e do Dr Avery Post, um americano, presidente da
«Igreja Unida de Cristo nos Estados Unidos. O comentário do'líder soviético é parte de uma série de ataques ao programa¦Guerra nas Estrelas, desde que a agência soviética Novosti
-qualificou de "um 

grande bloqueio" às negociações a recusa
americana a discutir essa questão.

£2 
"Não se conseguirá nenhum progresso se as duas partes

nâo se responsabilizarem por deter toda pesquisa, experiência e
instalação de armas no espaço exterior, compromisso que a
União Soviética assumiu unilateralmente", disse a Novosti.

Em Moscou, um importante comentarista político, Iuri
Jukov, denunciou ontem que os Estados Unidos não têm pressa
alguma em elaborar propostas concretas para o encontro de
amanhã, e ainda não deixaram clara a sua posição. Os aliados'úi.Moscou põem sobre os Estados Unidos a responsabilidade

-pelo êxito nas conversações de Genebra, e os meios de
Comunicação socialistas não prevêem qualquer grande progres-¦sã agora.

£__'.'
URSS põe fim ao

incidente do míssil
Moscou — A agência oficial de notícias, Tass, anunciou

ontem que a União Soviética apresentou suas desculpas à
^ÜÇiruega e à Finlândia, pela violação dos espaços aéreos desses
.países por um míssil soviético, a 28 de dezembro. O anúncio
jpjjira o público interno, nada característico, põe fim ao incidente"•que 

por um momento pareceu comprometer as conversações
.sobre desarmamento em Genebra, que começam hoje.
V?~ . Segundo as explicações dadas pelos soviéticos, o míssil se
ídosviou devido a um "erro técnico" e o "incidente não foi
^premeditado". Os soldados fronteiriços finlandeses prosse-
rauiam ontem, ao romper do dia, na busca aos restos do "objeto
voador soviético", que teria caído na Lapônia. O Major Kari

..Saksela, da tropa de fronteira, explicou que de 10 a 20 soldados,
quatro helicópteros e alguns esquimóveis participavam da
operação.

TV diz que os EUA
têm minas atômicas

Washington — Os soldados americanos acantonados na
Alemanha Ocidental dispõem, ao que parece, de pequenas
minas atômicas, que podem ser colocadas atrás das linhas
inimigas e detonadas por controle remoto. A informação, dada
a conhecer num noticiário da cadeia de televisão NBC, foi
confirmada indiretamente ontem cm Washington pelo Departa-
mento de Defesa.

Nos quartéis americanos na Alemanha Ocidental haveria
centenas dessas minas, chamadas "mochilas atômicas". O
Governo alemão não deseja comentar a informação, disse
ontem um porta-voz da Secretaria dé Informações em Bonn. A
NBC informou que os back packs nucleares seriam ideais para
atacar aeroportos e anuais dc comando do inimigo.
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Rajiv pede a indianos
a pacificação da índia

Nova Deli — O Primeiro-Ministro Rajiv
Gandhi fez um apelo ontem a todos os Índia-
nos para que contribuam para pôr fim à
violência no país, colaborando ao mesmo
tempo para a unidade nacional, "sem sectaris-
mos". Gandhi se referiu, especialmente, à
superação das tensões causadas pelas divisões
religiosas e raciais.

Foi o primeiro pronunciamento do Primei-
ro-Ministro depois de oficialmente proclama-
do eleito. A Justiça Eleitoral distribuiu ontem
o resultado final das eleições gerais de dezem-
bro, dando ao Partido do Congresso (I),
governista, 401 das 508 cadeiras do Parlamen-
to. Só quatro partidos de oposição consegui-
ram conquistar mais de 10 cadeiras.

Gandhi não citou diretamente, mas não
deixou de lembrar a perseguição que sofreu a

comunidade sikh, logo depois do assassínio de
sua mãe, Indira, a 31 de outubro, quando mais
de 1 mil 500 membros da comunidade minori-
tária foram mortos por indianos. No discurso
dc ontem, afirmou que o Governo zelará para
que sejam respeitados as vidas e os bens de
todos os grupos étnicos do país.

A referência direta à questão dos sikhs —
que pretendem estabelecer um país indepen-
dente no Estado de Punjab — ficou por conta
da prioridade que estabeleceu para solucionar
o problema daquele Estado. Para isto, criou
uma comissão para estudar o assunto.

O Primeiro-Ministro declarou também
que a índia manterá sua política de não-
alinhamento e que buscará melhores relações
com os vizinhos, incluindo o Paquistão, país
com o qual já esteve em guerra.

Nova Déll/Alqúivo; 24/12/84

Rajiv, acompanhado de sua mulher Sônia, a caminho das urnas

Agora, arrancar para o futuro
Nova Deli — A índia chega a um ponto

decisivo dc sua história, depois de um ano de
conflitos e tragédias que marcaram o espírito
do país. Apenas na última semana de dezem-
bro, a segunda maior população do mundo
pôde afastar suas dúvidas e hesitações, elegen-
do, com votação maciça, um jovem Primeiro-
Ministro que pedia ao povo que olhasse para o
futuro e deixasse de se esconder no passado.

O líder de 40 anos, Rajiv Gandhi, expôs
uma visão da índia do século 21, como uma
nação ao nível das grandes nações, um gigante
tecnológico unido e disciplinado. Mas as amar-
gas imagens de 1984 ainda ensobrecem esta
nação de 700 milhões de pessoas — um triste
Rajiv visto contra a luz da pira de sua mãe
assassinada; cadáveres dispostos cm filas, dc-
pois do desastre do gás venenoso de Bopal; e
um monge barbudo, portando um fuzil e
pregando o morticínio, num templo sagrado
que acabou sendo seu túmulo.

Ano trágico
Com uma visão no futuro e lamentando a

passagem de uma era de ideais e de inocência,
um jornal influente questionou:"É esta a mesma nação que, há algum
tempo, se inspirava nos ideais de homens
como Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru e
que já foi um farol para grande parte do
Terceiro Mundo? É necessário que façamos
um exame de consciência, neste próximo ano,
para encontrar o que houve de errado." O
jornal, o Indian Express, disse que 1984 foi o
ano mais fatídico e traumático desde a inde-
pendência em 1947.

Uma morte superou todas as outras, a de
Indira Gandhi, morta a tiros a 31 de outubro
por dois guarda-costas sikhs, no jardim de sua
residência em Nova Deli. O assassínio náo
apenas abalou a nação, mas também rompeu
vínculos com políticos veteranos que lutaram
pela independência do país da Grã-Bretanha.

Durante dois dias, após o crime, a índia
vagueou em agonia, à medida cm que eclodi-
ram distúrbios anti-sikh na capital e em outras
partes do país, matando mais dc 1 mil 500
pessoas e acrescentando uma nova amargura
às crônicas tensões raciais da nação.

Outra nação
Por que razão a crise sikh de 1984 se

aprofundou tanto e como suas arraigadas ori-
gens podem, eventualmente, ser extintas, são
questões que atormentam os indianos, porque
o problema tem de ser resolvido — e rápida-
mente — para que " legado dos últimos 12
meses não deixe uma cicatriz permanente.

No primeiro pronunciamento, após o
triunfo eleitoral, Gandhi reconheceu que a
questão sikh está cnlre as primeiras que elc
tem de solucionar na nova erá que prometeu.

A cadeia de atos violentos, que culminou
com o assassínio dc Indira Gandhi. começou

quando extremistas sikhs desencadearam ata-
quês guerrilheiros como parte de sua luta por
um país próprio, o Khalistáo, no Estado de
Punjab.

O centro de sua campanha foi estabelecido
no mais sagrado dos templos sikhs, o Templo
Dourado de Amritsar, onde o monge militante
Jamail Singh Bhindranwale pedia aos sikhs
que se lançassem a uma rebelião.

Em meio a crescentes ataques, uma hesi-
tante Indira Gandhi Finalmente agiu, ordenan-
do, em junho, que o Exército invadisse o
templo. Cerca de 1 mil pessoas, incluindo
Bhindranwale, foram mortas, o que levantou
um grito de vingança entre os extremistas,
afinal conseguida com a morte da Primeira-
Ministra.

Conquistas
Seu filho fala de 1985 como o ano da

reconciliação, não só com os sikhs mas tam-
bém com os adversários políticos de Indira,
para que todas as energias possam ser centrali-
zadas na arrancada para o desenvolvimento
tecnológico.

Os perigos do desenvolvimento, numa
nação que, segundo se diz, tem um pé na era
espacial e outro na era medieval, tornaram-se
tragicamente claros quando um escapamento
de gás, numa fábrica de pesticidas de uma
empresa americana, provocou uma nuvem
letal que matou mais de 2 mil 500 pessoas e
deixou seqüelas em outras 125 mil, na cidade
dc Bopal.

As repercussões do pior acidente indus-
trial do mundo ecoaram sobre a índia, os
Estados Unidos e outros países, lançados,
violentamente, a uma nova preocupação sobre
a urgência de se precaver contra os riscos
ecológicos.

Apesar das tragédias e da continuada
praga da pobreza, a índia, cm 1984, voltou a
mostrar seu potencial para o progresso — a
base da esperança de Rajiv Gandhi — ao
instalar uma estação científica na Antártida e
ao contribuir com um dos tripulantes de nave
espacial lançada pela União Soviética.

Em fins do ano, os preços das ações na
bolsa dc valores dispararam, no rastro da
esmagadora vitória dc Rajiv Gandhi. E a índia
chegou a tal estágio na produção de alimentos
que já se prepara para vender trigo no merca-
do mundial.

Mas o símbolo do otimismo, que sobrevi-
veu às tragédias do ano passado, c um homem
solitário, um ex-pilptò civil que — embora
herdeiro da dinastia de seu avó, Jawaharlal
Nehru; e de sua mãe — carece dc experiência
na selvagem política da índia.

BRIAN WILLIAMS
Reuters

Guerrilheiros nacionalis-
tas khmer carregam uma
canhão de fabricação
chinesa, estabelecendo
uma linha de defesa, nos
arredores da sede da
Frente Popular de Liber-
tação Nacional, para
conter nova ofensiva das
forças do Vietnam. Fon-
tes Militares da Tailândia
disseram que os vietna-
mitas contam com cerca
de 4 mil homens na re-
gião e vêm bombardean-
do a área antes de um
ataque direto. Muitos
morteiros caíram em ter-
ritório tailandês e ontem
mataram 10 pessoas, fe-
rindo um número ainda

não determinado.

Salonga vai
regressar,
como Aquino

Manila — Outro dirigente
oposicionista está para voltar
às Filipinas, depois de cumprir,
nos Estados Unidos, três anos
de exílio. Jovito Salonga, 62,
chega no dia 21 e seu partido, o
Liberal, já está organizando a
recepção a seu dirigente, com a
preocupação de que não seja
assassinado no aeroporto, co-
mo aconteceu com outro líder
da oposição, Benigno Aquino,
morto por soldados do Exerci-
to, quando desembarcava a 21
de agosto de 1983.

Salonga, considerado virtual
candidato à Presidência, quan-
do Ferdinand Marcos permitir
eleições, está condenado por
subversão e esteve sob prisão
domiciliar em 1980, por suspei-
ta de participação em atenta-
dos a bomba. Em 1972, perdeu
a visão de um olho e a audição,
quando uma bomba explodiu
na sede de seu partido durante
uma reunião. Em 1981, a Justi-
ça das Filipinas permitiu que
viajasse aos Estados Unidos
para tratamento.

Kennedy
visita
Pretória

Johannesburgo — O Sena-
dor americano Edward Kenne-
dy, inimigo declarado do apar-
theid, iniciou uma controverti-
da viagem pela África do Sul, e
um grupo de conscientização
negra, a Organização Popular
Azaniana (AZAPO), advertiu
que vai agir contra essa visita.
O político americano deve ser
recebido no aeroporto de
Johannesburgo pelo Prêmio
Nobel da Paz de 1984, o Bispo
negro Desmond Tutu.

Kennedy, cujos assessores
esperam que critique severa-
mente as relações do Presiden-
te Reagan com Pretória, passa-
rá grande parte da semana de
visita ao país manifestando seu
apoio aos adversários da políti-
ca de segregação racial sul-
africana, seguindo os passos de
seu irmão assassinado, Robert.
DETALHES

A AZAPO, que rejeita a
coloboração com os brancos
em seu esforço para acabar
com o apartheid, condenou a
visita. O secretário de relações
públicas da organização,
lmrann Moosa, disse à impren-
sa ontem, após uma reunião do
comitê central do grupo:— Agiremos contra Kenne-
dy. Náo posso revelar os deta-
lhes a esta altura... possivel-
mente, manifestações. Nosso
terreno é todo o país. Onde
quer que ele vá, estaremos lá.
A AZAPO agirá em alguns
pontos, c em outros os porretes
serão empunhados pelo pró-
prio povo.

Mossa disse que a AZAPO
se opõe à visita porque os Par-
tidos Republicano e Demòcra-
ta nos Estados Unidos não têm
interesse algum pelos oprimi-
dos da América ou da África
do Sul.

Ministro defensor
do diálogo com as
FARC morre aos 56

Bogotá — O Ministro da Defesa da Colômbia, General,
Gustavo Matamoros da Costa, um dos principais articuladores
do diálogo com os guerrilheiros, morreu ontem, aos 56 anos, de
câncer no fígado, em sua residência desta Capital, informou um
porta-voz do Exército. Estava afastado de suas funções há três
meses e já se submetera por duas vezes a tratamento nos
Estados Unidos. Será enterrado hoje com honras militares,
depois de velado no Capitólio por determinação do Presidente
Belisario Betancur.

Matamoros, que sucedeu o General Fernando Landazabal
no Ministério da Defesa em janeiro do ano passado, foi um dos
principais defensores do diálogo do Governo com as guerrilhas,
que resultou na assinatura de acordos de cessar-fogo, em março
e agosto de 1984, com os grupos rebeldes mais representativos
do país. Foi ele também que criou o neologismo narcoguerri-
lheiros, para descrever os elos entre os rebeides e os traficantes
de drogas.

Oficial da Cavalaria, Matamoros ascendeu rapidamente
nas fileiras militares, tendo ocupado os postos de Chefe da Casa
Militar da Presidência (1966), Chefe do Estado-Maior da
Brigada de Institutos Militares (1970), e, pouco depois, de
adido militar nas Embaixadas da Colômbia em Israel e na
Espanha. Dirigia a Oitava Brigada ao ser nomeado Comandan-
te Geral das Forças Armadas, cargo que abandonou para
assumir a Pasta da Defesa.

Segundo Ministro a morrer durante o mandato de Betan-
cur — o Ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, foi
assassinado em abril — Matamoros será substituído, ao que
tudo indica, pelo General Miguel Vega Uribe, que ocupa
interinamente a Pasta da Defesa.

Os enviados especiais do Presidente Betancur, ex-Ministro
das Comunicações Bernardo Ramirez e o Chefe da Casa Civil,
Jaime Castro y Castro, conseguiram acertar um cessar-fogo com
os guerrilheiros que lutam há quatro semanas com as forças
governamentais nas montanhas de Corinto, no Departamento
de Cauca.

O acordo, assinado por Ramirez e o dirigente guerrilheiro
Álvaro Fayad, prevê a mudança dos rebeldes pertencentes ao
Movimento 19 de Abril (M-19), entrincheirados na aldeia de
San Pablo, para o lado oposto da montanha em que estão
instalados.

Uma comissão formada por dois delegados da Procura-
doria Geral da República, dois da Casa Civil da Presidência e
dois da Cruz Vermelha permanecerá no local para garantir a
transferência da coluna do M-19. A Cruz Vermelha colombiana
removeu ontem de Corinto dois guerrilheiros e um soldado que
precisavam de tratamento especializado, mas os demais feridos,
calculados num total de 20, pertencentes aos dois lados, foram
medicados no local.

Resgate das vítimas do
Boeing nos Andes pode
chegar de helicóptero

La Pai — Enquanto equipes de socorro terrestres tenta-
vam chegar aos destroços do Boeing-727 da Eastern Airlines
que se chocou terça-feira contra o monte Illimani, a 5 mil 850
metros de altura, um helicóptero cedido pela Força Aérea
peruana se preparava para tentar uma inusitada e arriscada
operação: lançar dois alpinistas nas proximidades do local do
acidente, a que chegariam de esqui.

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea boliviana,
General Guillermo Escobar, que sobrevoou os destroços, disse
ao jornal Conto que na sua opinião o acidente se deveu
exclusivamente a uma falha do piloto. Funcionários da Eastern
Airlines disseram que seus estudos mostram que o aparelho se
chocou de frente com a vertente Sudoeste do Illimani. Pode ter
havido um pequeno incêndio, que não se ampliou devido à
escassez de oxigênio.

Os alpinistas que tentarão a ousada descida de helicóptero,
uma operação antes só tentada no Alasca e a uma altitude muito
inferior, são Roni Bata, do Clube Andino, e o americano Bud
Leppard, contratado pela empresa aérea. Eles tentarão desço-
brir duas caixas pretas — na realidade de cor laranja brilhante
para facilitar sua localização — que contêm as informações
técnicas que ajudarão a determinar as causas do desastre, mas
não esperam encontrar sobreviventes.

Europa e África tremem de frio
Londres — A Europa e partes do Norte da África

tremeram ontem no mais forte frio de inverno em anos. Cidades
italianas foram sepultadas pela neve, os trens se atrasaram na
Suíça e os rios congelaram-se no Sul da Inglaterra. Cerca de 29
pessoas morreram em incidentes causados pelo mau tempo^
segundo as informações.

Alemães deixam asilo em Praga
Bonn — Depois que as autoridades da Alemanha Oriental

decidiram não adotar represália contra os que voltassem, além
de prometer facilitar a tramitação para sua saída legal do país,
continua o êxodo dos alemães que estavam asilados na embaixa-
da da Alemanha Ocidental em Praga: ontem mais um resolveu
abandonar o asilo, restando agora apenas 10 ou 11 do grupo de
160 que buscara a sede diplomática como forma de pressão para
transferir-se ao Ocidente.

P~'nncesa Margaret é internada
Londres — A Princesa Margaret, 54 anos, irmã da Rainha

Elizabeth da Inglaterra, foi internada ontem no hospital Bromp-
ton, especializado em doenças cardíacas, em Londres. Porta-
voz do Palácio de Kensington, que deu a notícia, disse apenas
que ela foi fazer exames preventivos.

Seqüestradora de avião está mal-,
Cleveland, EUA — Um psiquiatra que acompanhou os

policiais na captura da seqüestradora Ornetta Mays na noite de
sexta-feira acredita que ela seja "esquizofrênica 

paranóide",
por causa da forma "confusa e irracional" como agiu. Ornetta,
42 anos, moradora de um subúrbio pobre de Cleveland, invadiu
um Boeing 727 da Pan Am na sexta-feira à tarde e tomou quatro
reféns por mais de seis horas. Ela foi dominada por um grupo de
assalto de 10 homens do FBI e da polícia e ficou gravemente
ferida ao resistir à prisão. Seu objetivo, só revelado após
algumas horas de negociação, era que o avião a transportasse
até o Rio de Janeiro.

Honduras deportará anti-sandinista
Tegucigalpa e Manágua — O líder indígena nicaragüense

Stedman Fagoth, chefe do grupo contra-revolucionário Misura,
foi detido ontem em Tegucigalpa e deverá ser deportado nas
próximas 24 horas, acusado de violar as leis de imigração de
Honduras por ter concedido duas entrevistas a imprensa.

Mubarak faz viagem à Jordânia
Cairo — O Presidente egípcio Hosni Mubarak regressou

ontem à tarde de uma visita relâmpago e não anunciada de seis
horas à Jordânia, durante a qual falou com o Rei Hussein sobre
a situação no Oriente Médio o problema palestino e a guerra
Irã-Iraque, segundo comunicado oficial emitido depois.

Em Tel Aviv, um porta-voz militar informou que soldados
israelenses mataram ontem um soldado sírio que se infiltrou nas
Colinas de Golan. sírias, ocupadas por Israel. Os israelenses
notaram pegadas vindas da Síria para as Colinas e vasculharam
a área. O infiltrador foi encontrado e morto num choque com a
patrulha. Nenhum israelense ficou ferido.
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Reagan quer "conquistar lugar na História" com a paz
-*- Amoil. Camboia/Reuters  _. _«

«Washington e Moscou — O Presidente Reagan, esquecen-
cio Sfcus antigos ataques à União Soviética como o"Império do
Mal", pretende usar as conversações sobre desarmamento que
se iniciam amanliã cm Genebra para conseguir acordos a longo
prazo cm Moscou e, com isso, "conquistar um lugar na História
americana", fazendo esquecer os quatro anos de guerra-fria de
seu-primeiro mandato, disseram ontem fontes do Governo.

^0 Secretário de Estado americano George Shultz e o
Chanceler soviético Andrei Gromiko chegam hoje a Genebra
coin, diferentes metas para os dois dias de conversação. A
principal preocupação de Moscou é o plano americano de uma
base de antimísseis no espaço, chamada de Guerra nas Estrelas,
enquanto Washington busca negociar profundas reduções nos
enormes arsenais nucleares ofensivos das duas superpotências.

jjj Atitude cautelosa
" Nenhum dos dois lados tem grandes expectativas sobre o

encontro dc amanhã que se realizará numa mansão do conjunto
diplomático soviético em Genebra. Estão planejadas quatro
sessões, alternando-se entre as embaixadas soviética e america-
na,'jpróximas uma da outra, na Avenue de Ia Paix. Os encontros
são as primeiras conversações bilaterais sobre controle de armas
entre os dois países desde que a União Soviética interrompeu as
negociações, também em Genebra, sobre mísseis de alcance
médio na Europa e foguetes nucleares estratégicos.

O abandono das conversações pelos soviéticos foi causado
pela instalação de novos mísseis americanos Cruise e Pershing
na Europa, supostamente para contrabalançar uma escalada de
mísseis soviéticos SS-20, de cabeça tripla, apontados para
Washington e para os aliados da OTAN.

Na época, os soviéticos disseram que não voltariam à mesa
de 'tjcgociaçóes enquanto os mísseis americanos não fossem
retirados. Eles não foram. Por isso, apesar das repetidas
afirmações de que sc poderão conseguir em Genebra "medidas

radicais" para o desarmamento, a União Soviética se mostra
muito cética.

6 A agencia soviética Tass chegou mesmo, há alguns dias, a
acusar os Estados Unidos de já estarem preparando a opinião
pública para um fracasso nessas negociações.

- Enquanto as autoridades se mostram cautelosas sobre os
resultados dos encontros, os meios de comunicação de todo o
mundo invadiram Genebra, ameaçando transformar o aconteci-
meilto num grande e ruidoso carnaval. As redes de televisão
americanas, ansiosas por terem o símbolo da Cidade de Calvino
como pano de fundo das conversações, pagaram para que a
municipalidade ligasse a famosa fonte do lago. dc 140 metros,
que" geralmente não funciona de outubro a março. O funciona-
mento da fonte custa 77 dólares por hora.

1 II 11TH <4l

;. -:J|B WM^^mmmf^ Mmm%- X_&P^ ¦

^^WMmm^^J^rT^^à^SaWamV^-iSM W&X^.mM WÊF'±.^mm\ K^J__^_______fc_E_l^__^______! úàWfz - " VI BÉ_Mlr_l_luK '

':^^_faW^mf^a^Êmm\jÍ^K^ \m^MSaWm^Mm^ÊM __________Í^_______ ________H_M^

Rajiv faz apelo a indianos
pela pacificação da índia

Nova Deli — O Primeiro-Ministro Rajiv
Gandhi fez um apelo ontem a todos os india-
nos para que contribuam para pôr fim à
violência no país, colaborando ao mesmo
tempo para a unidade nacional, "sem sectaris-
mos". Gandhi se referiu, especialmente, à
superação das tensões causadas pelas divisões
religiosas e raciais.

Foi o primeiro pronunciamento do Primei-
ro-Ministro depois de oficialmente proclama-
do eleito. A Justiça Eleitora! distribuiu ontem
o resultado final das eleições gerais de dezem-
bro, dando ao Partido do Congresso (I),
governista, 401 das 508 cadeiras do Parlamen-
to. Só quatro partidos de oposição consegui-
ram conquistar mais de 10 cadeiras.

Gandhi não citou diretamente, mas não
deixou de lembrar a perseguição que sofreu a

comunidade sikh, logo depois do assassínio de
sua mãe, Indira, a 31 de outubro, quando mais
de 1 mil 500 membros da comunidade minori-
tária foram mortos por indianos. No discurso
de ontem, afirmou que o Governo zelará para
que sejam respeitados as vidas e os bens de
todos os grupos étnicos do país.

A referência direta à questão dos sikhs —

que pretendem estabelecer um país indepen-
dente no Estado de Punjab — ficou por conta
da prioridade que estabeleceu para solucionar
o problema daquele Estado. Para isto, criou
uma comissão para estudar o assunto.

O Primeiro-Ministro declarou também
que a índia manterá sua política de não-
alinhamento e que buscará melhores relações
com os vizinhos, incluindo o Paquistão, país
com o qual já esteve em guerra.

Nova Déli/Arquivo, 24/12/84

Chernenko insiste
_\ em debater espaço
¦"•¦' Moscou — O Presidente Constantin Chernenko atacou

ontem o chamado programa 
"Guerra nas Estrelas" do Presiden-

te Reagan, e a imprensa soviética disse que a paralisação desse
pláfo é a "questão central" das conversações soviético-
americanas sobre desarmamento que se iniciam amanhã em
Gçjiebra. Numa carta escrita a líderes religiosos e divulgada
ontem pela Tass, o líder soviético diz:

toj 
"As tentativas de certos setores americanos de impingir

uma era de Guerra nas Estrelas à humanidade estão criando
uma nova ameaça extra à paz". Chernenko usou a carta para
advertir que, 

"se as forças militaristas dos Estados Unidos
prevalecerem nesta questão, haverá uma situação irreversível,
carregada das mais nocivas conseqüências".

.... A carta de Chernenko é uma resposta a uma mensagem de
preocupação com a paz mundial do Dr Karoly Toth, da
Hungria, e do Dr Avery Post, um americano, presidente da
Igreja Unida de Cristo nos Estados Unidos. O comentário do
líder soviético é parte de uma série de ataques ao programa
Guerra nas Estrelas, desde que a agência soviética Novosti
qualificou de "um grande bloqueio" às negociações a recusa
americana a discutir essa questão."Náo se conseguirá nenhum progresso se as duas partes
não se responsabilizarem por deter toda pesquisa, experiência e
instalação de armas no espaço exterior, compromisso que a
União Soviética assumiu unilateralmente", disse a Novosti.

Em Moscou, um importante comentarista político, luri
Jukov, denunciou ontem que os Estados Unidos não têm pressa
alguma em elaborar propostas concretas para o encontro de
amanhã, e ainda não deixaram clara a sua posição. Os aliados
de.Moscou põem sobre os Estados Unidos a responsabilidade
pelo êxito nas conversações de Genebra, e os meios de
comunicação socialistas não prevêem qualquer grande progres-
so agora.

URSS põe fim ao
incidente do míssil

• Moscou — A agência oficial de notícias, Tass, anunciou
ontem que a União Soviética apresentou suas desculpas à
Noruega e à Finlândia, pela violação dos espaços aéreos desses
países por um míssil soviético, a 28 de dezembro. O anúncio
para o público interno, nada característico, põe fim ao incidente
que por um momento pareceu comprometer as conversações
sobre desarmamento em Genebra, que começam hoje.

Segundo as explicações dadas pelos soviéticos, o míssil se
desviou devido a um "erro técnico" e o "incidente náo foi
premeditado". Os soldados fronteiriços finlandeses prosse-
guiam ontem, ao romper do dia, na busca aos restos do "objeto
voador soviético", que teria caído na Lapónia. O Major Kari
Saksela, da tropa de fronteira, explicou que de IO a 20 soldados,
quatro helicópteros e alguns esquimóveis participavam da
operação.

TV diz que os EUA
têm minas atômicas

Washington — Os soldados americanos acantonados na
Alemanha Ocidental dispõem, ao que parece, de pequenas
minas atômicas, que podem ser colocadas atrás das linhas
inimigas e detonadas por controle remoto. A informação, dada
a conhecer num noticiário da cadeia de televisão NBC. foi
confirmada indiretamente ontem em Washington pelo Departa-
mento de Defesa.

Nos quartéis americanos na Alemanha Ocidental haveria
centenas dessas minas, chamadas "mochilas atômicas". O
Governo alemão não deseia comentai a informação, disse
ontem um porta-voz da Secretaria de Informações em Bonn. A
NBC informou que os hack packs nucleares seriam ideais para
atacai aeroportos e centrais de comando do inimigo.
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Rajiv, acompanhado de sua mulher Sônia, a caminho das urnas
I

Agora, arrancar para o futuro
Nova Deli — A índia chega a um ponto

decisivo de sua história, depois de um ano de
conflitos e tragédias que marcaram o espírito
do país. Apenas na última semana de dezem-
bro, a segunda maior população do mundo
pôde afastar suas dúvidas e hesitações, clegen-
do, com votação maciça, um jovem Primeiro-
Ministro que pedia ao povo que olhasse para o
futuro e deixasse de se esconder no passado.

O líder de 40 anos, Rajiv Gandhi, expôs
uma visão da índia do século 21, como uma
nação ao nível das grandes nações, um gigante
tecnológico unido e disciplinado. Mas as amar-
gas imagens de 1984 ainda ensobrecem esta
nação de 700 milhões, de pessoas — um triste
Rajiv visto contra a luz da pira dc sua mãe
assassinada; cadáveres dispostos em filas, de-
pois do desastre do gás venenoso de Bopal; e
um monge barbudo, portando um fuzil e
pregando o morticínio, num templo sagrado
que acabou sendo seu túmulo.

Ano trágico
Com uma visão no futuro e lamentando a

passagem dc uma era de ideais e de inocência,
um jornal influente questionou:"É esta a mesma nação que, há algum
tempo, se inspirava nos ideais de homens
como Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru e
que já foi um farol para grande parte do
Terceiro Mundo? É necessário que façamos
um exame dc consciência, neste próximo ano,
para encontrar o que houve de errado." O
jornal, o Indlnn Express, disse que 1984 foi o
ano mais fatídico e traumático desde a inde-
pendência em 1947.

Uma morte superou todas as outras, a de
Indira Gandhi, morta a tiros a 31 de outubro
por dois guarda-costas sikhs, no jardim de sua
residência em Nova Deli. O assassínio não
apenas abalou a nação, mas também rompeu
vínculos com políticos veteranos que lutaram
pela independência do país da Grã-Bretanha.

Durante dois dias. após o crime, a índia
vagueou em agonia, á medida em que edodi-
ram distúrbios anti-sikh na capital e em outras
partes do país, matando mais de 1 mil 500
pessoas e acrescentando uma nova amargura
às crônicas tensões raciais da nação.

Outra nação
Por que razão a crise sikh dc 1984 se

aprofundou tanto c como suas arraigadas ori-
gens podem, eventualmente, ser extintas, são
questões que atormentam os indianos, porque
o problema tem de ser resolvido -- e rápida-
mente — para que o legado dos últimos 12
meses não deixe uma cicatriz permanente.

No primeiro pronunciamento, após o
triunfo eleitoral. Gandhi reconheceu que a
quesião sikh esiá entre as primeiras que ele
tem dc solucionai na nova era que prometeu,

A cadeia de atos violentos, que culminou
com o assassínio dc Indira Gandhi, começou

quando extremistas sikhs desencadearam ata-
ques guerrilheiros como parte de sua luta por
um país próprio, o Khalistão, no Estado de
Punjab.

O centro de sua campanha foi estabelecido
no mais sagrado dos templos sikhs, o Templo
Dourado de Amritsar. onde o monge militante
Jarnail Singh Bhindranwale pedia aos sikhs
que se lançassem a uma rebelião.

Em meio a crescentes ataques, uma hesi-
tante Indira Gandhi finalmente agiu, ordenan-
do, em junho, que o Exército invadisse o
templo. Cerca de 1 mil pessoas, incluindo
Bhindranwale, foram mortas, o que levantou
um grito de vingança entre os extremistas,
afinal conseguida com a morte da Primeira-
Ministra.

Conquistas
Seu filho fala de 1985 como o ano da

reconciliação, não só com os sikhs mas tam-
bém com os adversários políticos de Indira,
para que todas as energias possam ser centrali-
zadas na arrancada para o desenvolvimento
tecnológico.

Os perigos do desenvolvimento, numa
nação que, segundo se diz, tem um pé na era
espacial e outro na era medieval, tornaram-se
tragicamente claros quando um escapamento
de gás, numa fábrica de pesticidas de uma
empresa americana, provocou uma nuvem
letal que matou mais de 2 mil 500 pessoas e
deixou seqüelas em outras 125 mil, na cidade
de Bopal.

As repercussões do pior acidente indus-
trial do mundo ecoaram sobre a índia, os
Estados Unidos e outros países, lançados,
violentamente, a uma nova preocupação sobre
a urgência de se precaver contra os riscos
ecológicos.

Apesar das tragédias e da continuada
praga da pobreza, a índia, em 1984. voltou a
mostrar seu potencial para o progresso — a
base da esperança de Rajiv Gandhi — ao
instalar uma estação cientifica na Antártida e
ao contribuir com um dos tripulantes de nave
espacial lançada pela União Soviética.

Em fins do ano, os preços das ações na
bolsa de valores dispararam, no rastro da
esmagadora vitória de Rajiv Gandhi. E a índia
chegou a tal estágio na produção de alimentos
que já se prepara para vender trigo no merca-
do mundial.

Mas o símbolo do otimismo, que sobrevi-
veu às tragédias do ano passado, é um homem
solitário, um ex-piloto civil que — embora
herdeiro da dinastia de seu avô, Jawaharlal
Nehru. c de sua mãe — carece de experiência
na selvagem política da índia.

BRIAN WILLIAMS
Reuters

Guerrilheiros nacionalis-
tas khmer carregam uma
canhão de fabricação
chinesa, estabelecendo
uma linha de defesa, nos
arredores da sede da
Frente Popular de Liber-
tação Nacional, para
conter nova ofensiva das
forças do Vietnam. Fon-
tes Militares da Tailândia
disseram que os vietna-
mitas contam com cerca
de 4 mil homens na re-
gião e vêm bombardean-
do a área antes de um
ataque direto. Muitos
morteiros caíram em ter-
ritório tailandês e ontem
mataram 10 pessoas, fe-
rindo um número ainda

não determinado

Salonga vai
regressar,
como Aquino

Manila — Outro dirigente
oposicionista está para voltar
às Filipinas, depois de cumprir,
nos Estados Unidos, três anos
de exílio. Jovito Salonga, 62,
chega no dia 21 e seu partido, o
Liberal, já está organizando a
recepção a seu dirigente, com a
preocupação de que náo seja
assassinado no aeroporto, co-
mo aconteceu com outro líder
da oposição, Benigno Aquino,
morto por soldados do Exerci-
to, quando desembarcava a 21
de agosto de 1983.

Salonga, considerado virtual
candidato à Presidência, quan-
do Ferdinand Marcos permitir
eleições, está condenado por
subversão e esteve sob prisão
domiciliar em 1980, por suspei-
ta de participação em atenta-
dos a bomba. Em 1972, perdeu
a visão de um olho e a audição,
quando uma bomba explodiu
na sede de seu partido durante
uma reunião. Em 1981, a Justi-
ça das Filipinas permitiu que
viajasse aos Estados Unidos
para tratamento.

Kennedy
visita
Pretória

Johannesburgo — O Sena-
dor americano Edward Kenne-
dy, inimigo declarado do apar-
thcid, iniciou uma controverti-
da viagem pela África do Sul, e
um grupo de conscientização
negra, a Organização Popular
Azaniana (AZAPO), advertiu
que vai agir contra essa visita.
O político americano deve ser
recebido no aeroporto de
Johannesburgo pelo Prêmio
Nobel da Paz de 1984, o Bispo
negro Desmond Tutu.

Kennedy, cujos assessores
çsperam que critique severa-
mente as relações do Presiden-
te Reagan com Pretória, passa-
rá grande parte da semana de
visita ao país manifestando seu
apoio aos adversários da políti-
ca de segregação racial sul-
africana, seguindo os passos de
seu irmão assassinado, Robert.

DETALHES
A AZAPO, que rejeita a

coloboração com os brancos
em seu esforço para acabar
com o apartheid, condenou a
visita. O secretário de relações
públicas da organização,
Imrann Moosa, disse à impren-
sa ontem, após uma reunião do
comitê central do grupo:

— Agiremos contra Kenne-
dy. Não posso revelar os deta-
lhes a esta altura... possível-
mente, manifestações. Nosso
terreno é todo o país. Onde
quer que ele vá, estaremos lá.
A AZAPO agirá em alguns
pontos, e em outros os porretes
serão empunhados pelo pró-
prio povo.

Mossa disse que a AZAPO
se opõe à visita porque os Par-
tidos Republicano e Democra-
ta nos Estados Unidos não tem
interesse algum pelos oprimi-
dos da America ou da África
do Sul.

Ministro defensor
do diálogo com as
FARC morre aos 56

Bogotá — O Ministro da Defesa da Colômbia, General'
Gustavo Matamoros da Costa, um dos principais articuladores
do diálogo com os guerrilheiros, morreu ontem, aos 56 anos, de i
câncer no fígado, em sua residência desta Capital, informou um
porta-voz do Exército. Estava afastado de suas funções há três
meses e já se submetera por duas vezes a tratamento nos
Estados Unidos. Será enterrado hoje com honras militares,
depois de velado no Capitólio por determinação do Presidente
Belisario Betancur.

Matamoros, que sucedeu o General Fernando Landazabal
no Ministério da Defesa em janeiro do ano passado, foi um dos
principais defensores do diálogo do Governo com as guerrilhas,.
que resultou na assinatura de acordos de cessar-fogo, em março
e agosto de 1984, com os grupos rebeldes mais representativos
do país. Foi ele também que criou o neologismo narcoguerri-i
lheiros, para descrever os elos entre os rebeldes e os traficantes».
de drogas.

Oficial da Cavalaria, Matamoros ascendeu rapidamente.'
nas fileiras militares, tendo ocupado os postos de Chefe da Casa
Militar da Presidência (1966), Chefe do Estado-Maior da-
Brigada de Institutos Militares (1970), e, pouco depois, de'
adido militar nas Embaixadas da Colômbia em Israel e na
Espanha. Dirigia a Oitava Brigada ao ser nomeado Comandan-
te Geral das Forças Armadas, cargo que abandonou para
assumir a Pasta da Defesa.

Segundo Ministro a morrer durante o mandato de Bctan-
cur — o Ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, foi
assassinado em abril — Matamoros será substituído, ao que
tudo indica, pelo General Miguel Vega Uribe, que ocupa
interinamente a Pasta da Defesa.

Os enviados especiais do Presidente Betancur, ex-Ministro-
das Comunicações Bernardo Ramírez e o Chefe da Casa Civil,-
Jaime Castro y Castro, conseguiram acertar um cessar-fogo com
os guerrilheiros que lutam há qualro semanas com as forças
governamentais nas montanhas de Corinto, no Departamento
de Cauca.

O acordo, assinado por Ramírez e o dirigente guerrilheiro
Álvaro Fayad, prevê a mudança dos rebeldes pertencentes ao
Movimento 19 de Abril (M-19), entrincheirados na aldeia dc
San Pablo, para o lado oposto da montanha em que estão
instalados.

Uma comissão formada por dois delegados da Procura-
doria Geral da República, dois da Casa Civil da Presidência e
dois da Cruz Vermelha permanecerá no local para garantir a
transferência da coluna do M-19. A Cruz Vermelha colombiana
removeu ontem de Corinto dois guerrilheiros e um soldado que
precisavam de tratamento especializado, mas os demais feridos,
calculados num total de 20, pertencentes aos dois lados, foram
medicados no local.

Quebra de sigilo faz
empresa belga desistir
de retirar "falashas"

Bruxelas — A companhia aérea belga Trans European
Airways (TEA) anunciou ontem que não fará mais vôos do
Sudão para a Bélgica e de lá para Israel transportando judeus
negros etíopes, os falashas, por causa da repercussão internacio-
nal em torno do assunto. A TEA foi contratada pelo Governo
israelense para transportar os falashas numa missão secreta, que
veio à tona nas últimas semanas, obrigando Tel Aviv a assumir
publicamente a operação.

Autoridades do aeroporto de Bruxelas disseram que não
foram oficialmente informadas do cancelamento dos vôos da
TEA e esperavam inclusive um avião para ontem à noite
trazendo mais 200 falashas. De acordo com a agência Reuters,
cerca de 12 mil falashas foram retirados da Etiópia através do
Sudão, desde novembro, e estão recebendo tratamento médico
e nutritivo em Israel para se recuperarem do estado de
desnutrição em que se encontravam devido à seca e à fome.

Europa e África tremem de frio
Londres — A Europa e partes do Norte da África

tremeram ontem no mais forte frio de inverno em anos. Cidades
italianas foram sepultadas pela neve, os trens se atrasaram na
Suíça e os rios congelaram-se no Sul da Inglaterra. Cerca de 29
pessoas morreram em incidentes causados pelo mau tempo,
segundo as informações.

Alemão deixa asilo em Praga
Bonn — Depois que as autoridades da Alemanha Oriental

decidiram não adotar represália contra os que voltassem, alem

de prometer facilitar a tramitação para sua saída legal do pais,
continua o êxodo dos alemães que estavam asilados na embaixa-

da da Alemanha Ocidental em Praga: ontem mais um resolveu

abandonar o asilo, restando agora apenas 10 ou 11 do grupo de

160 que buscara a sede diplomática como forma de pressão para
transferir-se ao Ocidente.

Alpinistas atingem avião nos Andes
La Paz — Uma equipe de quatro alpinistas conseguiu

finalmente vencer as fortes tempestades de chuva e neve e
atingir os restos do Boeing-727 da Eastern Airlines que se
chocou contra uma encosta do monte Illimani, a uns 6 mil
metros acima do nível do mar. Num confuso contato pelo rádio,
debaixo de muitas interferências, os alpinistas disseram que oi
destroços são mesmo do Boeing da Eastern e que não avistaram
nenhum dos 29 passageiros e tripulantes mortos, que devenj
estar enterOados pela neve. Os alpinistas vão agora procurar a
caixa preta do aparelho e tentar abrir uma clareira para qu?
helicópteros recuperem os cadáveres.

Seqüestradora de avião está mal _

Cleveland, EUA — Um psiquiatra que acompanhou o\

policiais na captura da seqüestradora Ornetta Mays na noite de
sexta-feira acredita que ela seja "esquizofrênica paranóidé";
por causa da forma "confusa e irracional" como agiu. Ornetta,
42 anos, moradora de um subúrbio pobre de Cleveland, invadiu
um Boeing 727 da Pan Am na sexta-feira à tarde e tomou quatro
reféns por mais de seis horas. Ela foi dominada por um grupo de
assalto de 10 homens do FBI e da polícia e ficou gravemente
ferida ao resistir à prisão. Seu objetivo, só revelado após
algumas horas de negociação, era que o avião a transportasse
até o Rio de Janeiro.

Honduras deportará anti-sandinista
Tegucigalpa e Manágua — O líder indígena nicaragüense

Stedman Fagoth, chefe do grupo çontra-reyolucionário Misura.
foi detido ontem em Tegucigalpa e deverá ser deportado nas

próximas 24 horas, acusado de violar as leis de imigração de
Honduras por ter concedido duas entrevistas a imprensa.

Colômbia extradita traficantes
Bogotá — O Governo colombiano embarcou ontem para

Miami quatro suspeitos de envolvimento com o narcotráfico
para serem julgados pelos Estados Unidos. Dentre os quatro,
todos colombianos e extraditados por Bogotá, está o conhecido
cartola do futebol da Colômbia. Hernán Bolero Moreno,
acusado em 13 diferentes processos pela Justiça americana,
inclusive a "lavagem" de 55 milhóes de dólares da venda de
cocaína, falsificação de documentos, abertura de contas banca-
rias com nome falso e fraude no Imposto de Renda.
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Poucos crêem em desarme no encontro de Genebra
Londres — 0 vaivém a partir de amanhã

cedo na Avenida da Paz, em Genebra, é
apenas simbólico: pouca gente faz fé em
resultados imediatos do encontro que os Mi-
nistros das Relações Exteriores dos Estados
Unidos, George Shultz, e da União Soviética,
Andrei Gromiko, terão por dois dias em suas
respectivas embaixadas.

Os representantes das duas potências mais
poderosas do planeta se avistam para entrar
em "novas negociações" de controle de armas
nucleares e espaciais. Nos últimos 15 anos,
esse tipo de conversa entre as superpotências
se revelou inútil.

"Não concordo"
— A idéia de que nós e os russos possa-

mos compor nossas diferenças, reduzi-las ao
limite de um tratado, entrar em negociações,
acordos, refletindo um leque de obrigações c
então confiar em construir um mundo mais
seguro ... eu não concordo com nada disto —
já avisou o Secretário Assistente de Defesa em
Washington, Richard Perle.

Que tipo de esperança os soviéticos depo-
sitam nas conversas de alto nível com os
americanos? Ninguém oficialmente sabe. Eles
abandonaram a mesa de negociações em Ge-
nebra, situada na Avenida da Paz, quando os
americanos iniciaram o estacionamento de
novos mísseis de alcance médio na Europa, no
final de 1983. A simples aquiescência de
Moscou em participar de novas conversações
com os Estados Unidos tem sido unanimemen-
te interpretada até agora como sinal claro de
que a liderança soviética, no mínimo, quer
falar.

A idéia do encontro de amanhã e terça-
feira em Genebra é a de discutir armas nuclea-
res ofensivas c os novos sistemas defensivos. A
noção de que a dicussão de Shultz e Gromiko é
do tipo"guarda-chuva" sugere a possibilidade
de dividir os diversos itens em pacotes discre-
tos para serem digeridos por comissões de
especialistas dos dois lados — para mais tarde
alguém amarrá-los num contexto político arre-
dondado.

A própria segurança
— Os assuntos principais da agenda de

Genebra não mudaram dramaticamente, e
tampouco há muitas novas idéias sobre como
lidar com os complicados aspectos técnicos
envolvidos em todas as negociações nessa
área. O que é sério é a experiência do passado,
mostrando que muitos conservadores nos Es-
tados Unidos argumentam que o controle de
armamentos é uma ilusão, e que não há
alternativa senão garantir a própria segurança
através do fortalecimento do próprio poderio
militar — diz Lawrence Freedman, professor
de War Studies no King's College de Londres.

O que mudou substancialmente de 1983
para cá, quando os soviéticos abandonaram as
conversações de Genebra, foi a ênfase do
Presidente americano Ronald Reagan em de-
senvolver um Sistema Estratégico de Defesa,
logo batizado de Star Wars (Guerra nas Estre-
Ias). Seu propósito é instalar no espaço uma
bateria de canhões de raio laser, satélites com
radar e aviões de caça munidos de mísseis
antimísseis voando a grande altitude. Dessa
maneira, seria criada uma rede que aniquilaria
ainda nos primeiros cinco minutos de vôo
todos os mísseis balísticos intercontinentais
soviéticos apontados para o território ameri-
cano.

Até agora, o princípio básico desde que os
soviéticos explodiram sua primeira bomba atô-
mica, em 1949, era o do terror mútuo. Jogar
um petardo atômico no outro significaria suicí-
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dio. Se a Guerra nas Estrelas, ao preço até
agora de 26 bilhões de dólares (mais ou menos
tudo o que o Brasil exporta em um ano) der
certo, acabou pelo menos para os soviéticos a
certeza de que podem também apagar os
Estados Unidos do mapa.

Ponto de barganha
Essa possível vantagem estratégica consti-

tui, obviamente, um excelente ponto de barga-
nha para os americanos em qualquer negocia-
ção séria com os soviéticos. O problema, até
agora, consistiu em saber se os Estados Unidos
estão mesmo dispostos a utilizar a Guerra nas
Estrelas como simples trunfo no pôquer com o
experimentado Gromiko ou se, conforme de-
clarou o Presidente Reagan, não vão colocar
esse item sob discussão.

Para os soviéticos, esse aspecto é o que
mereceu a principal atenção de seus comenta-
ristas e de sua propaganda desde novembro,
quando Moscou e Washington anunciaram
simultaneamente o reatamento de contatos de

alto nível para debater o controle de arma-
mentos. Moscou argumenta, não sem razão,
que o Salt I, de 1972, bania a construção de
sistemas antibalísticos além de certos limites e
níveis estabelecidos no Tratado. Essa posição
é abertamente partilhada por incondicionais
aliados do Presidente americano, como a Pri-
meira-Ministra britânica, Margaret Thatcher.

Como próprio trunfo, os soviéticos subli-
nharam o acréscimo de 12% em seus gastos
militares para este ano, o que lhes permitirá
desenvolver novos mísseis do tipo Cruise.
Aperfeiçoar os famosos mísseis de alcance
médio SS-20 (responsáveis pela infindável dis-
cussão na Europa nos últimos cinco anos),
montar um novo míssil balístico intercontinen-
tal e, além.de tudo isto, trazer ainda mais
próximo à fronteira da OTAN, no meio da
Europa, veículos de lançamento de artefatos
nucleares (em parte contra a vontade de
aliados como a Alemanha Oriental e a Tcheco-
Eslováquia).

— O objetivo americano será o de garan-
tir cortes substanciais nos mísseis ofensivos
soviéticos como preço de qualquer acordo nas
armas espaciais — prossegue o professor
Freedman. — Mas há o risco de que os
soviéticos possam achar que um preço justo
poderia ser meramente a desistência de desen-
volver suas próprias armas espaciais ou, na
hipótese extrema, efetuar cortes apenas nos
mísseis introduzidos recentemente.

A maior costa
Outro problema até agora sem solução é o

dos mísseis Cruise lançados por submarinos
(conhecidos pela sigla inglesa SLCM, para
Submarine Launched Cruise Missiles). Os Es-
tados Unidos têm planos para instalar uns 700
deles para uso contra alvos terrestres, mas
seriam virtualmente impossíveis de diferenciar
de Cruise normais, com carga convencional,
contra outros navios. Qualquer tentativa de
limitar esse tipo de arma esbarraria em dificul-
dades terríveis de verificação dos arsenais.
Nesse setor, porém, os russos têm um melhor
argumento para forçar os americanos a uma
proibição total de SLCM: quem tem a maior
costa com alta densidade populacional e me-
nor proteção são os EUA e não a União
Soviética.

Quanto ao já conhecido problema dos
mísseis de alcance médio, responsáveis pelo
considerável fortelecimento dos movimentos
pacifistas europeus, continua como está, isto
é, também insolúvel. A melhor proposta trazi-
da até agora à mesa foi à do celebre "passeio
na floresta" entre os negociadores americano e
soviético, no verão de 1982. Ela significaria o
abandono dos Pershing 2 para o lado america-
no, mas a permissão da instalação de alguns
Cruise, com considerável redução do arsenal
dos SS-20. Essa fórmula tinha vantagem de
deixar de lado o potencial nuclear da França e
da Inglaterra, mas já na época foi rejeitada por
Moscou e Washington.

Os aliados europeus dos americanos e os
países socialistas da Europa Oriental acompa-
nham o encontro de cúpula de amanhã com
expectativa talvez maior que as capitais das
duas superpotências. Ainda que Gromiko e
Shultz não cheguem a qualquer entendimento
concreto, pelo menos o fato de os poderosos
estarem conversando, ajuda a desanuviar a
atmosfera na Europa Central, um aspecto de
muita importância sobretudo para os dois
Estados alemães e a Polônia.

Dissuasão pelo terror
Há outro fator em jogo, contudo: o pro-

grama Guerra nas Estrelas reforçou nos lide-
res europeus, conservadores ou socialistas, a
noção de que os Estados Unidos poderiam
efetivamente desacopiar-se da defesa do tem-
tório europeu. Da mesma maneira que esse
sistema altera o princípio de quatro decênios
de dissuasão pelo terror, também liquida o
conceito de que os americanos sacrificariam as
suas cidades pelas cidades européias."Tenho absoluta certeza de que o Gover-
no americano pensa na garantia de interesses
europeus durante suas conversações com a
União Soviética". Escreveu na semana passa-
da o Ministro das Relações Exteriores alemão
ocidental, Hans-Dietrich Genscher. "No co-
meço dessa nova fase, tanto os americanos
como os alemães e os europeus estão interes-
sados em utilizar ao máximo todas as possibili-
dades de consulta mútua e decisão".

As expectativas, porém, sáo reduzidas.

WILLIAM WAACK
Correspondem*

EUA têm granada que pode virar bomba de nêutron
Washington — As novas granadas de

artilharia nucleares do Exército americano
poderão ser convertidas em bombas de
nêutron, dizem fontes do Congresso e do
Pentágono. A produção de bombas de nêu-
tron é proibida pelo Congresso mas o novo
desenho das granadas permite que elas
sejam alteradas pelo Exército no campo de
batalha, se o Congresso mudar de idéia,
afirmam as fontes.

As granadas nucleares de 155 milíme-
tros, aprovadas pelo Congresso como parte
do orçamento militar para o corrente ano
fiscal, deverão ser construídas com o acres-
cimo de um componente especial, conheci-
do como reservatório de trítio, que lhes
daria a radiação adicional característica de
uma bomba de nêutron. O componente,
entretanto, não está sendo fabricado.

As bombas de nêutron são desenhadas
para emitir uma radiação mais letal do que a
força da explosão. Em contraste, nas bom-
bas atômicas, como a jogada em Hiroxima,
impacto e calor constituem o principal
efeito.

As bombas de nêutron, teoricamente
capazes de matar seres humanos pela radia-
ção, ao mesmo tempo em que restrigem os
danos físicos de uma explosão, encontraram
forte oposição para serem instaladas na
Europa. Seus oponentes lá alegam que os
militares poderiam se sentir menos hesitan-
tes de usá-las do que às outras armas
atômicas.

O Congresso não autorizou e não forne-
ceu os fundos para a produção dos compo-
nentes de nêutrons das novas granadas,
dizem as fontes. O programa aprovado

permite ao Exército acrescentar 925 novas
granadas atômicas ao seu arsenal, algumas
das quais já foram comprovadas na versão
adaptável, de 8 polegadas. O programa
encerrou a produção dessas granadas de 8
polegadas, que estão armazenadas nos Es-
tados Unidos porque seus aliados na OTAN
se recusam a aceitá-las, embora admitam as
granadas nucleares de 155 milímetros.

Limite

O Congresso estipulou que o montante
a ser gasto com as novas granadas não deve
exceder 1 bilhão 100 milhões de dólares. O
Secretário da Defesa deve também subme-
ter ó plano de produção ao Congresso,
antes de criar o arsenal.

Segundo uma fonte do Congresso a par
do projeto, a granada básica de 155 milíme-

tros pode receber ou o acréscimo do compo-
nente de nêutron ou um foguete para au-
mentar seu raio de alcance. Carregando o
foguete, as granadas podem percorrer 30
quilômetros; .com o dispositivo de nêutron,
o alcance seria de cerca de 15 quilômetros.

Por causa do alto custo da construção e
manutenção de armazéns de componentes
de nêutron, fontes do Capitólio se dizem
satisfeitas pelo fato de que o Exército não
poderá tapear o Congresso nas suas restri-
ções à fabricação das novas granadas na
versão com nêutron. Um porta-voz do
Exército garante que não há intenção do
Pentágono de fabricar os componentes.
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VISITE NOS HOJE MESMO E APROVEITE
OS NOVOS PREÇOS E CONDIÇÕES POLVANI

PAIS^-€NSdo€UROPA
36 DIAS DE VIAGEM, VISITANDO: ITÁLIA/ ÁUSTRIA

SUÍÇA/ ALEMANHA/ HOLANDA/ BÉLGICA/ INGLATERRA
FRANÇA/ PORTUGAL/ ESPANHA, regressando à ROMA

para prosseguir a: COTE D'AZUL/ RIVIERA DAS FLORES/ PISA

Saídas: JANEIRO 12, 19, 26 ? FEVEREIRO 2, 9, 16, 23
MARÇO 2, 9, 16, 23

24 DIAS DE VIAGEM, VISITANDO: ROMA/ FLORENÇA
VENEZA/ VIENA/ MUNIQUE/ LUCERNA/ BRUXELAS

LONDRES/PARIS/AVIGNON/MONTECARLO/GENOVA. PISA

EXTENSÕES FACULTATIVAS A GRÉCIA, ESPANHA E PORTUGAL

Saídas: JANEIRO 17, 24 ? FEVEREIRO 7, 28 ? MARÇO 28

feeirçj©
antigas efcilfêâçdes

com TERRA SANTA
22 DIAS DE VIAGEM. VISITANDO: CAIRO/ LUXOR

TEL AVIV/ HAIFA/ JERUSALÉM/ GALILÊIA/ BELÉM
ISTAMBUL/ ATENAS/ ROMA

Sdidas FEVEREIRO 5 ? MARÇO 5

VIAGEM
AO

lia-iia SEDESE
SERVIÇOS PRÓPRIOS
NA EUROPA

15 DIAS DE VIAGEM, VISITANDO: ROMA/ ASSIS
SAN GIMIGNANO/ SIENA/ VENEZA/ CORTINA D'AMPEZZO

MILÃO/ LUGANO/ MONTECARLO
GÊNOVA/ PISA/ NÁPOLES/ CAPRI/ SORRENTO

Saídas JANEIRO 12, 26 ? FEVEREIRO 9, 23 ? MARÇO 9, 23

TOUR 5CAPITAÍS
22 DIAS de VIAGEM, visitando:

ROMA/ LONDRES/ PARIS/ LISBOA/ MADRID
Saidas: TODAS as TERÇAS. QUINTAS e SÁBADOS
(Saídas garantidas para um mínimo de 2 participantes)

eCUU canada SEDE E
SERVIÇOS
PRÓPRIOS
EM MIAMI

"MARAVILHAS DA FLORIDA"
Saídas. JANEIRO 12, 26 ? FEVEREIRO 9, 23 ? MARÇO 9, 23

(com extensões opcionais, mínimo 2 passageiros) para:
TORONTO/ MONTREAL/ NEW YORK/ ORLANDO/ MIAMI

MIAMI/ ORLANDO (com carro alugado sem molorislal
CALIFÓRNIA/ LAS VEGAS/ FLORIDA
MIAMI/ MÉXICO AMIGO/ ORLANDO

\y

1 hriit.ILw , SEDES E SERVIÇOS
\ PRÓPRIOS EM

I BS. AIRES. BARILOCHE
_E ROSÁRIO

"Ml BUENOS AIRES QUERIDO"
Saídas. TODOS OS SÁBADOS / 8 DIAS e 7 NOITES

(extensões opcionais, mínimo 2 passageiros) para:
BARILOCHE/ MAR DEL PLATA/ MENDOZA e os ANDES

PATAGÔNIA e NOROESTE ARGENTINO

A AGÊNCIA DE MAIOR
PRESTIGIO INTERNACIONAL. COM
SERVIÇOS PRÓPRIOS NA EUROPA

nscriçoes e informações

WAYNE BIDDLE
The New York Times

PÜWAUV
1 .* Classe em Turismo Internacional

RIO Rodrigo Silva Í8 esq Assembléia ¦ S/l
Tels 232 7752 ¦ 252 6434 «232 9691

Embratu' O019Í.0O11 1
SÃO PAULO Av Sao Luiz 165 ? 2° andar

Tels 257 7944
Embratur 0O34B0O41 4 ¦ ABAV SP 477

Apague este nome. Acenda este.
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Com a mudança de sua razão
social, a Cemig assumiu novas
responsabilidades, sem abandonar
as antigas. Ela continuará sendo,
principalmente, uma companhia de
produção, transmissão e disli ibuição
de energia elétrica.

Mas, como Companhia Energé-
tica, ela amplia seu campo de ação.
Trabalhando para lançar novas
luzes na pesquisa e exploração de
outras fontes de energia. Orientando

os consumidores no uso racional dá
energia. E assegurando a oferta de
energia necessária ao desenvolvi-
mento econômico e social de Minas
Gerais.

A Cemig já vinha realizando
importantes trabalhos em sua área:

Fazendo um levantamento do
potencial de energia eólica e solar
do Estado.
Orientando a substituição de deri-

vados do petróleo por eletricidade

e outras fontes energéticas.
Elaborando o Balanço de Energia

de Minas Gerais, que permite
conhecer, em profundidade,
a produçáo, comercialização e
consumo de todos os energéticos
utilizados no Estado.
Identificando o potencial de ener-

gia renovável e as reservas de
energia não-renovável existentes
em Minas.

Agora, além disso tudo, a Cemig

vai trabalhar com mais intensidade
para realizar o Planejamento Ener-
gético do Estado. Um trabalho que
permitirá uma visão a longo prazo
das nossas necessidades de energia
e o planejamento da melhor forma
de garantir a sua oferta. Mais ainda:
contribuirá para o melhor aproveita-
mento das fontes de energia exis-
tentes no Brasil e que são possíveis
de serem utilizadas nacionalmente,
como, por exemplo, o gás natural.

A Cemig vai ainda atuar direta
ou indiretamente na comerciali-
zação desses recursos energéticos.

Como se vê, não foi uma sim-
pies mudança de nome. Foi um •
passo importante para o desenvol-

vi mento da política de energia do
Estado. Quem já vivia bem com a
Centrais Elétricas de Minas Gerais,
vai viver ainda melhor com a
Companhia Energética de Minas
Gerais.

OEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

GOVERNO HÉLIO GARCIA
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Duque de Gaxiás/ÓhiqUito Chaves

OBITUARIO
¦ Rio de Janeiro

Gilmara Ribeiro de Souza,
32 de parada cardíaca, na Be-
neficência Portuguesa. Cario-
ca, casada com Carlos Alberto
Pinheiro de Souza, tinha uma
filha. Morava no Catete.

Valdir ferreira de Azevedo,
45, deinfarto agudo no miocár-
dio, no Procardíaco. Paulista,
advogado, desquitadó, tinha
uma filha. Morava em Copaca-
bana.

Sueli Pires Lourenço, 49, de
parada respiratória, na Casa de
Saúde Santa Mônica. Carioca,
solteira, morava em Benfica.

Daniel Lima de Carvalho,
53,' de cirrose hepática, no
Hospital Salgado Filho. Cario-
ca, "comereiário, casado com
Luisa Muniz de Carvalho, ti-
nha dois filhos. Morava no
Méier.

Teresa Vasconcelos de Oli-
veira, 58, de hipertensão arte-
rial, no Hospital da Santa Ca-
sa.„Çarioca, viúva de Alcxan-
dre Barbosa de Oliveira, tinha
doi's'filhos e dois netos. Morava
em Botafogo.

Hilda Ferreira Martins, 66,
de parada respiratória, no Hos-
pitai Universitário. Carioca,
solteira, morava em São Cris-
tóvão.

Hilton Nogueira da Silva, 72,
de câncer, no Hospital do Cân-
cer!' Carioca, ferroviário apo-
sentado, viúvo de Jurema Bas-
tds!'da Silva, tinha cinco filhos e
vários netos. Morava no Bairro
de Fátima.

Aurélio Garcia Coelho, 79,
dr acidente vascular cerebral,
n6 Hospital da Lagoa. Minei-
rr}, industrial aposentado, viú-
vg dc Ana Paula Loureiro Coe-
lho, tinha três filhos e quatro
nltos. Morava em Botafogo.

Sandra Lúcia Vieira de Ma-
tos, 83, de parada cardíaca, em
casa, no Engenho Novo. Cario-
cá, viúva de Amarilho Pinheiro
dè Matos, tinha seis filhos e
vgrips netos.

: Manoel Costa Profílo, 87, de
derrame cerebral, em casa, no
Rio* Comprido. Gaúcho, co-
níerciante aposentado, viúvo
dí Patrícia Melo Profilo, tinha
dois filhos, cinco netos e dois
bisnetos.

j Maria Helena Leal dos San-
Ws;94, de parada cardíaca, em
efisá, na Tijuca. Carioca, viúva
dt Marildo Neves dos Santos,
tinha sete filhos, vários netos e
bisnetos.
^Vicente Grassia Sereno, 81,

de infarto agudo do miocárdio.
Carioca, funcionário público
aposentado, foi presidente do
Sjjndicato dos Distribuidores e
Vendedores de Jornais e Revis-
tas de 1940 a 1942. Casado com
Qlympia Lage Sereno, tinha
ujn filho. Morava em Ipanema.

Jt-'/'l" 5 \m ---.;¦<¦-.¦¦¦¦¦¦ ¦ 
: ¦: -vví: :¦:-.¦ :y :¦<:- y ¦[ *h Á

TEMPO
Satélite GOF.fVW INPE (Cachoeira Paulista, SP) — 18h (5/1/85)~T—'—"

¦ m

^^^^^r^Pr^Sr^^mp%tãffíü o trabalho das pás e picaretas dos favelados

Moradores protestam e reabrem
acesso a uma favela de Caxias
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Eles chegaram como se fosse uma romaria e conse-
guiram o que queriam. Eram homens, mulheres e
crianças, moradores da Favela Parque Vila Nova que,
armados de enxadas, picaretas e marretas, dispostos a
destruir os paralelepípedos de concreto armado de uma
avenida em construção ao lado do Shopping Center de
Duque de Caxias. A obra, de responsabilidade da
Prefeitura, fechou o único acesso de veículos à favela.
Ante o protesto, um representante do Governo munici-
pai autorizou a abertura do acesso e os manifestantes
deliraram: "O povo unido jamais será vencido", gri-
taram.

— Foi uma grande vitória. Agora vamos partir
para outras conquistas — comentou Frei Davi Raimundo
dos Santos, da Catedral de Duque de Caxias. Frei Davi
apoiou a manifestação e é o mediador da conturbada
disputa entre os moradores e a Prefeitura, que já dura
alguns anos. O Prefeito Hydeckel Freitas não foi encon-
trado e, segundo seus assessores, estava em São Louren-
ço. O Secretário de Obras do município, Alex Freire,
também estava ausente e informaram que havia viajado
para a Suíça.

Luta antiga
Os protestos dos moradores contra o fechamento

do único acesso de veículos à favela começou há anos,
quando várias obras se iniciaram próximo ao Parque Vila
Nova, área que serviu de depósito de lixo da Prefeitura e
conhecida como Lixáo. Os moradores reclamam que,
fechando o acesso, não poderão mais ter o fornecimento
de gás de cozinha, pois os botijões são levados de
caminhão.

— E se uma criança passar mal? Como é que a
ambulância vai entrar na favela? — perguntou Carlos

Alberto de Oliveira, líder de uma comissão que, à falta
de presidente, está controlando a Associação dos Mora-
dores do Parque Vila Nova.

Segundo Frei Davi e os moradores, a construção da
avenida, cujo nome ainda não se sabe, vai servir também
para o projeto do Prefeito Hydeckel Freitas de fazer ali
uma espécie de sambódromo. Eles criticam o prefeito"por não se preocupar em urbanizar a favela e ainda
tentar transferir as famílias para Imbariê, onde há
algumas casas velhas e malconstruídas dò BNH".

— Para lá ninguém vai. Não adianta pressões.
Daqui ninguém vai sair — disse a moradora Áurea Jesus
França. A Favela Parque Vila Nova reúne, hoje, cerca
de 800 famílias e a área ocupada também é bastante
conturbada, conta Frei Davi. Segundo ele, várias empre-
sas grileiras se dizem proprietárias da área,"mas não
provam", e ameaçam retirar os moradores..

Ontem, cansados de esperar uma resposta da Pre-
feitura sobre a manutenção do único acesso de carro à
favela, os moradores decidiram quebrar os paralelepípe-
dos. Frei Davi, contudo, mais uma vez tentou contato
com o prefeito e o secretário de Obras, mas não
conseguiu. Depois de insistir muito, foi recebido pelo
coordenador de Serviços Públicos, Rodolfo Davi, e este
então determinou que um funcionário fosse ao local.

Depois de identificar-se como Ricardo, o funciona-
rio conversou com Frei Davi e os moradores e autorizou

?ue 
uma máquina abrisse o acesso à favela, pela Rua

lapineira, e os ânimos se acalmaram.
— Vocês estão vendo? E fácil resolver o problema,

basta ter boa vontade — disse Frei Davi. Agora, segundo
eles, vão tentar junto à Prefeitura a urbanização da
favela.

Polícia ainda desconhece quem
seqüestrou menino em dezembro

Estados
8
r> Joel Sarrua Rodrigues Jú-

riior, 21, no Hospital Cristo
Redentor, em Porto Alegre,
ójide estava internado em co-
nla desde junho, vítima de um

Sidente 
automobilístico. Gaú-

o, estudante, solteiro, era fi-
lho do presidente da Associa-
Oo dos Servidores Públicos Fe-
djerais do Rio Grande do Sul,
Joel Sarrua Rodrigues, e de
Dona Ondina.

1 Pedro Attilio Cardinali, 72,
cie insuficiência cardiorrespira-
teria, em Belo Horizonte.
Aposentado da Rede Ferrovia-
rja Federal. Foi casado com
I»aís Amorim Cardinali e, em
segundas núpeias, com Maria
Helena Melo. Tinha dois fi-
Ihos.

Srs Luiz Pereira de Miranda, 52,
<je choque cardiogênico, em
Belo Horizonte. Aposentado,
(tasado com Custódia Maria da
Conceição Miranda, tinha qua-
tio filhos.
1

Exteriorr
I
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Um mês após a devolução do menino Nilson Linhares de
Figueiredo — de 14 meses — seqüestrado na manhã de 5 de
dezembro de 84, a Divisão de Roubos e Furtos continua sem
saber a identidade dos dois homens que levaram a criança e
obtiveram Cr$ 80 milhões como resgate. Os policiais não sabem
sequer onde a criança ficou escondida e de concreto têm Cr$ 1,5
milhão de resgate recolhido com o motorista Luiz Sérgio de
Moura, preso em flagrante por ter colaborado com os seqüestra-
dores.

Mas, nestes 31 dias, a polícia bem que tentou estabelecer o
roteiro dos seqüestradores e alguns tanques de gasolina foram
consumidos com idas a Santa Cruz, Itaguaí, Ilha de Guaratiba e
Serra da Grota Fundo. Como resultado, os policiais têm uma,
conclusão (os seqüestradores, ou pelo menos um deles, são
competentes e souberam despistar bem) e uma hipótese (são
estreantes no crime, que bolaram um plano e se deram bem).
Mas prometem continuar tentando descobrir a autoria de um
seqüestro que pode ficar no arquivo dos crimes de autoria
desconhecida.

O fato
Mal havia descido com a mãe para brincar na porta do

prédio de n° 572 da Avenida Monsenhor Ascâneo, o menino foi
tirado dos braços de Maria de Fátima por um mulato, 1,64 de
altura, cabelos encaracolados, que de arma na mão pegou
Nilson e deixou nas mãos da assustada mãe um bilhete.
Rapidamente entrou no Fiat vermelho de placa RJ-MT-7601,
roubado na véspera (4 de dezembro) em Campo Grande de
Waldir Cardoso Leão.

De imediato, o apartamento de cobertura onde moram os.
pais do menino se transformou numa minidelegacia, onde
sofisticados aparelhos de escuta telefônica foram instalados.
Começaram os excessos e policiais passeavam pelas ruas, a
maioria preocupada com a imprensa, que podia "sujar a barra".
Todos solicitavam o afastamento dos jornalistas, sem no entan-
to se preocuparem com as viaturas oficiais, estacionadas na
porta do prédio e identificáveis a quilômetros.

De fato, com a prestimosa ajuda da CETEL, os policiais
conseguiram identificar de onde eram dados os telefonemas
(Bana Shopping) e conseguiram assistir ao último destes
telefonemas dado pelo seqüestrador que se auto-identificava

AVISOS RELIGIOSOS

Matilde Urrutia

Matilde Urrutia, de longa
enfermidade, aparentemente
<âncer, ontem de manhã, em

Íua 
casa de Santiago do Chile,

/iúva do poeta chileno Pablo
Jíeruda, agraciado com o Prê-
mio Nobel de Literatura de
1971. Foi a terceira esposa do
poeta, que morreu em 1973,
poucos dias depois do golpe
militar que derrubou da Presi-
déncia do Chile seu amigo Sal-
tador Allende.
,' Lovro Matacic, 85, cm Za-
jreb, Iugoslávia. Regente iu-
goslavo, antigo maestro titular
das Óperas de Drcsde; Berlim
k Frankfurt c da Orquestra Fi-
rarmônica dc Zagrcb, que dei-
\qü em 1970.

EDWARD GLOVER
(MISSA DE 7* DIA)

tHelenita 

Carneiro Leão, Fernando Carneiro Leão
esposa, Roberto Muniz Carneiro Leão esposa, filho,
George Becker esposa, Erico de Sousa Martins
esposa, filhas, convidam para a Missa de 7o Dia do
seu queridíssimo e inesquecível sobrinho e primo,

que será celebrada terça-feira, dia 8, às 11 horas na Igreja
de N. S. do Carmo, à Rua 1o de Março.

LUIZ FERNANDO
CARDOSO DE GUSMÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA
MISSA DE T DIA

tA 

Associação do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro convida os colegas e amigos para a Missa de 7o
Dia em intenção da Alma do Procurador de Justiça DR.
LUÍZ FERNANDO CARDOSO DE GUSMÃO, no próximo
dia 08 de janeiro, 3a feira, às 11:00 horas, na Igreja da

Candelária.

HUMBERTO MIRABELLI
(FALECIMENTO)

tA 

família comunica o seu falecimento e
convida amigos e parentes para o sepulta-
mento hoje, dia 06, às 10h, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n° 8 para

o Cemitério São João Batista.

Frente fria em dissipacáo no litoral da Bahia, mas ainda ocasionando nebulosidade e chuvas
isoladas na região Centro-Oeste, no interior de Minas e nos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo; o tempo deve melhorar ainda hoje. Frente fria no interior do Uruguai deve
provocar chuvas e trovoadas no Sul do País.

No Rio
Tempo encoberto a
nublado ainda sujeito
a chuvas esparsas pas-
sando a claro. Tempe-
ratura estável. Ven-
tos: Sudeste a Nordes-
te fracos a modera-
dos. Visibilidade re-

AV\ duzida a moderada.
"'•'•'" .. Máxima: 31.7, em

Bangu; mínima: 19.4, no Alto da Boa Vista.
As Chuvas — Precipitação em milímetros nas
últimas 24 horas: 0.0; acumulada este mês:
6.6; normal mensal: 136.5; acumulada este
ano: 6.6; normal anual: 1075.8.
O Sol — Nascerá às 05hl3min e o ocaso será
às 18h42min.
O Mar — No Rio de Janeiro — Preamar:
02h42min/1.3m e 14h30min/1.2m; baixa-
mar: 09h45min/0.4m e 21h44min/0.0m. Em
Angra dos Reis — Preamar: 01h5Omin/1.3m

13h52min/l.lmin; baixa-mar:
09h20min/0.4m e 21h()3min/01.m. Em Cabo
Frio — Preamar: 02h21min/1.2m e
14hl2min/1.2m; baixa-mar: 08h36min/0.4m
e 20h47min/0.2m.
O Salvamar informa que o mar está agitado
com águas a 21 graus.

A Lua

____
Chtl« Mln)(u»ntí Nov» Crescente
ali 12/01 13/01 20/02 29/02

Nos Estados
Amazonas: nub. c/panes. esp. Centro e Sul esl. dentais arcas
pte. nub. nub. temp: estivei. 32.8 e 24.0; Pain: nub.

cVpancs. de chvs. esp. Centro e Sul do Est. pte. nub/nub. d
panes. isol. Norte do Est. demais áreas pte nub/nub. temp:
estável. 31.0 e 23.2; Acre: nub. c/panes. esp. temp: estável,
min 23.2; Roraima: pte. nub. nub. suj. a panes. isol. temp:
estável. 33.0 e 22.4; Rondônia: nub. c/panes. de chvs. esp.
temp: estável; Amapá: ene. c/panes. de chvs. esp. temp:
estável. 30.5 e 23.1; Maranhão: nub. pie. nub. enc/nub.
c/panes. e chvs. esp. Centro e Sul do Est. Temp: estável,
min. 24.3; Piauí: nub. pte.-nub. enc/nub. c/panes. de chvs.
esp. e Centro do Est. temp estável, min. 21.7; Ceará:
nub/ple nub. panes. isol. lit. Est. enc/nub c/chvs. esp,
melhorando no dec. do per. ao Sul. temp: estável. 31.3 e
24.6; R. O. do Nortc-Pemambuco: nub/pte nub chrs. Isol.
lit. Esl. temp: estivei. 31.6 e 24.7; Paraíba: nub. pte. nub.
chvs. isol. lit. Est. temp: eslável. min. 25.6; Alagoas-
Sergipe: nuh. pte. nub. chuvas isol. Ul. do Estado. Temp:
estivei. 30.0 e 24.5; Bahia: nub. c/ebvs. esp. melhorando no
dec. do per. temp: estável. 31.2 e 22.8; Mato Grosso: nub.
c/panes. de chvs. e trv. (sol. à tarde, temp: estável, min. 23.6;
MG. do Sul: pte. nub/nub. c/panes. dt chn. e trv. Isol.
temp: estável, min. 21.7; Goiás: nub. c/panes. de chvs. e trv.
ImiI. á Urde. temp: estável. HU e 20.2; Distrito Federal:
nub. c/panes. de chvs. e trv. boi. á tarde, temp: eslável. 24.5
e 17.4; Minas Gerais: nub. suj. a chvs. esp. temp: estável.
27.0 e 18.2: Espirito Santo: nuh. ainda suj. a chvs. temp:
estável. 28.7 e 18.3; Sio Paulo-Paraná: pte. nub/nub. temp:
estável. 28.0 e 17.4; St" Catarina: nub. ene. c/chvs. e trv. esp.
a partir da tarde, temp: estivei. 27.4 e 21.8; R.G.do Sul:
ene. passando a instável c/chvs. e trv. a partir do Sul do Est.
temp: estável. 34.5 e 20.8.

No Mundo
Amsterdam: -5. claro; Atenas: 15, claro; Baiudiok: 32, claro;
Barbados: 28. nublado; Beirute: 18, nublado; Belgrado: -2,
neve; Berlim: -6, nublado: Bnudas: -5, claro; Buenos Aires:
31, claro; Cairo: 17, nublado; Cahrary: 9, claro; Caracas:
26. nublado; Chicano: -5. nublado; Copcabaguc: -7. claro;
Dublin: 6, nublado; Frankfurt: -7, nublado; Genebra: -2,
neve; Hebinki: -19, claro; Hong Kong: 16, nublado; Honohi-
hi: 28. claro; Jerusalém: 13. claro; Johanesbarfo: 32, claro;
Havana: 29, nublado; Uma: 24, claro; Lisboa: 14, chuvoso;
Londres: 1. claro; Los Angeles: 25, claro; Madri: 5, nubla-
do; Manila: 31, claro; Miami: 25, claro; Monlevideo: 26,
nublado; Montreal: -11, claro; Moscou: -3, claro; Nassau:
28, claro; Nova Deli: 17. nublado; Nova Iorque: 1, nublado;
Nlcosla: 15, chuvoso; Oslo: -10. claro; Paris: 2, nublado;
Pequln: -2, claro; Roma: 5, claro; San Francisco: 15, claro;
San Juan: 28. nublado; Santiago: 28, claro; Seul: -1, claro;
Singapura: 30, claro; Estocolmo: -11. nublado; Sydney: 35,
claro; Tslpé: 17. nublado; Tel Aviv: 19, claro; Tóquio: 7,
claro; Toronto: 4, nublado; Viena: -4, neve; Varsoria: -5,
neve.

como Luís, o mesmo que arrancara a criança dos braços da mãe.
Dois policiais estavam, na fila do orelhão, atrás dele.

Também ficaram sabendo onde seria depositado o dinhei-
ro, porque um erro na confecção da gincana — percurso
estabelecido pelo seqüestrador para a entrega do resgate —

permitiu que o inspetor Pedro Lanzieri Marinho, um dos que se
preocupavam em trabalhar sem declarações ou palpites, lesse a
mensagem. No momento em que os seqüestradores foram
recolher o dinheiro, o delegado Álvaro Luiz, do D1E, estava a
metros deles. Mas o diretor da Divisão de Roubos e Furtos,
Osmar Saraiva, determinou que nada fosse feito porque "a vida
da criança é o mais importante".

Esta decisão é hoje, embora discretamente, contestada por
muitos policiais que desejavam prender todos e na base da troca
— a vida da criança pela de vocês — forçar os seqüestradores a
indicar onde estava o menino. Outros queriam seguir o motoris-
ta de táxi, mas prevaleceu a decisão do delegado.

A partir da entrega do menino começaram as buscas, até
hoje sem sucesso. Os policiais reconstituíram todo o trajeto
feito pelo motorista de táxi, da entrega do dinheiro à devolução
do menino. Vasculharam as favelas da Serra da Grota Funda,
onde Baixinho deixou duas das três sacolas de dinheiro, foram a
Ilha de Guaratiba e descobriram apenas que este local se chama
Ilha porque, no século passado, pertencia a um inglês de nome
William que era chamado de "Ilha" pelos caboclos que tinham
dificuldade em pronunciar seu nome certo.

Em Santa Cruz, onde Moura ficou com seu táxi estaciona-
do em frente à estação, localizaram o motorista de táxi que
levou Baixinho até Itaguaí, de onde ele retornou (pelo menos
ante os olhos de Moura) duas horas depois com a criança. Mas
não sabem como ele teria voltado de Itaguaí e nem onde (o
bairro) teria deixado a outra sacola. Este é o que os policiais —
alguns cansados de tantas viagens a Santa Cruz — classificam de
o "elo perdido".

Sem pistas concretas, com Luiz Sérgio por ter ajudado na
parte final do seqüestro preso e um e meio milhão de cruzeiros
recuperados, os policiais têm, ainda, uma grande esperança, até
agora, sua maior arma: que alguém denuncie um dos seqüestra-
dores, o que não aconteceu nestes 30 dias. 

ANTERO LUIZ

EDWINO REUDIGER
FALECIMENTO

tESCA— 

Engenharia de Sistemas de
Controle e Automação S/A, cumpre
o doloroso dever de comunicar o
falecimento de seu funcionário, En-

genheiro EDWINO REUDIGER, ocorrido
em Porto Alegre no dia 03.01.85, e convi-
da para a Missa de 7o Dia, que fará realizar
no próximo dia 10.01.85 às 9:30h na
Igreja de Santa Luzia à Rua Santa Luzia,
490 — Castelo.

JOÃO LISBOA WRIGHT
(ZICO)

MISSA DE 7o DIA

tEdith 

Sérgio, Corina, Patrícia, Cristiapa, Raphael, João e Nize,
cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento do seu
querido esposo, pai, sogro e avô, ocorrido no dia 31 de dezembro

passado, e convidam os demais parentes e amigos para a Missa de 7
Dia que será celebrada em sua intenção amanha, dia 7 de aneiro, às
18:30 horas na Igreja da Santíssima Trindade, à Rua Senador Vergueiro,
141, Flamengo. _^^______________—_—

LUIZA VIEIRA DE REZENDE
(ZIZIHHA)

(MISSA DE 7* DIA)

t 

Affonso Dutra Rezende, irmãos e demais familiares cumprem o
doloroso dever de Comunicar o Falecimento de sua inesquecível
mae e convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada dia 10
(quinta-feira), às 18:30h, na Paroquia de SSo Domingos, à Praça

Leoni Ramos — Sèo Domingos. Niterói. Antecipadamente Agradecem.

f Os diretores e funcionários da CBE — COMPA-
NHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO, participam com
pesar o falecimento do pai do seu diretor Comercial

JOÃO LISBOA WRIGHT
(ZICO)

e convidam para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada em intenção de sua alma, amanhã, dia 7 de

janeiro, às 18:30 horas, na Igreja da Santíssima Trindade,
à Rua Senador Vergueiro, 141, Flamengo, Rio de Janeiro.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 sala 512 até as 02:00h

da madrugada. Tels.: 264-4422 R 350 e 356.

JORNAL DO BRASIL

PASQUALE GALASSO
(MISSA 7o DIA)

t 

Esposa e filhos agradecem as manifesta-
ções carinhosas de pesar e convidam os
parentes e amigos para a missa de 7° dia
que será celebrada dia 06 de janeiro,

(hoje), às 18:30 h. na Igreja Nossa Senhora da
Esperança, à Rua Conde de Irajá (Botafogo).

STELLA PACHECO WERNECK
7o DIA

t 

Maria Stella Werneck Toselli, Regina Esther e Armando Bartholomeu de
Souza e Silva e filho, Vera Yolanda e Moacir Brêtas Soares, Angela Beatriz
e Trajano Luiz Lemos, filhos e genro, Gilda Helena e João Fausto de
Menezes Beatriz Sylvia e Athos Murillo Fagá, filhos, nora e neto,

aaradecem as manifestações de pezar recebidas por ocasião do falecimento de

sua querida mãe, sogra, avó e bisavó STELLA e convidam para a Missa que
farão rezar pelo descanso de sua alma às 11 horas de segunda-feira, dia 7, na

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, à rua 1o de Março.
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Gastão Vidigal pede que novo Governo reduza gastos
""" *^ Receita fixa

regras do IR
para empresas

INFORME ECONÔMICO

Receita de Iacocca
faz sucesso em livro

SOB 
a campanha buy american, os america-

nos voltaram a comprar os carros da Chrys-
ler. Desde outubro, eles estão comprando aos
milhares também Iacocca: An Autobiography
— livro em que o executivo mais famoso dos
EUA, Lee Iacocca, conta como salvou a Crys-
ler da falência iminente, em 1978, e lança mais
farpas em direção a seu arqui-rival Henry Ford
II, que o despediu da Ford.

— Ainda estamos aguardando a recupe-
ração econômica de Reagan em Michigan, mas
os livreiros do Estado já estão melhores de
vida graças a Iacocca — ironizou a gerente de
uma pequena livraria às margens do Lago
Michigan. O livro está há oito semanas lideran-
do a lista dos best-sellers do The New York
Times, vendendo uma média de 100 mil exem-
plares por semana, fato não igualado por
qualquer outro livro sobre negócios nos EUA.

"Se tivesse de resumir numa palavra o que
precisa um bom executivo, eu diria: agir sem
vacilação. Você pode usar o mais incrível
computador para colher dados, mas no fim
você tem de estabelecer um cronograma e agir.
E não necessariamente de atropelo. Sou às
vezes descrito como um líder exuberante e
estourado. Mas, se isso fosse verdadeiro, não
teria tido sucesso nesse negócio".

O trecho é do livro em que Iacocca diz ter
desafiado, com ele, uma regra de ouro de
Detroit: não falar do rei em público, que afinal
ele é poderoso e tem dinheiro. O rei, no caso, é
Henry Ford II, que o despediu da Ford, por-
que desejava executivos mais "discretos". En-
tre as alfinetadas dirigidas a Ford, Iacocca cita
o caso de um executivo que desejava gastar 1
milhão 250 mil dólares para redecorar seu
escritório. Disse-lhe Ford: "Venha cá: faça por
750 mil dólares", ainda um enorme desper-
dício.

Arquivo

SSo Paulo — O banqueiro
Gastão Eduardo de Bueno Vi-
digal, presidente do conselho
de administração do Banco
Mercantil de São Paulo, afir-
mou que a principal causa da
inflação do ano passado foi o
gasto público e aconselhou o
futuro Governo: "Disciplina-

mento das finanças públicas
com rigorosa redução dos gas-
tos de custeio e o estabeleci-
mento de regida escala de prio-
ridades em relação aos investi-
mentos".
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Lee Iacocca, presidente da Chrysler

m
Renault salva AMC

Depois de ter prejuízo em 14 trimestres consecutivos
e de perder mais de 270 milhões de dólares em 1983, a
American Motors Corp—4o fabricante de automóveis dos
Estados Unidos — está fechando as contas de 1984 com
lucro, o primeiro resultado anual positivo desde 1979.

A saúde financeira da companhia — abalada pela
queda vertical das vendas — era tão ruim nos últimos anos
que até o seu presidente, José J. Dedeurwaerder, pareceu
surpreso com a recuperação. "Quem ainda acreditava na
American Motors?", indagava ele, na sexta-feira, em
Detroit.

Duas parecem ser as principais razões: 1) ela é agora
uma subsidiária da Renault francesa (a crise foi tão forte
que os americanos perderam o comando) e foi totalmente
reformulada, contando também com a boa performance no
mercado dos modelos compactos Renault Alliance e
Encore; 2) as vendas da linha Jeep em 84 foram 90%
maiores do que no ano anterior.

Segundo Dedeurwaerder, a continuidade da recupe-
ração da AMC depende, em grande parte, da permanência
da auto-restrição dos japoneses à exportação de carros
para os EUA, da anuência do Sindicato dos Trabalhadores
a contratos coletivos favoráveis à companhia e da nova
fábrica que a empresa instalará no Canadá, em busca de
custos menores que nos EUA.

"Rock" segurado

E alertou: "O aumento de
impostos para cobrir o déficit
público não ataca a causa da
inflação e impõe maiores sacri-
fícios à sociedade". O empre-
sário admite que é possível re-
duzir a inflação mantendo a
economia em desenvolvimen-
to: "Embora de difícil realiza-
ção, é indispensável tentar
combater a inflação com a eco-
nomia crescendo, o que está
vinculado ao controle das des-
pesas públicas e ao incremento
da produção de bens e servi-'
ços".

Credibilidade
Em sua primeira entrevista

deste ano, Gastão Eduardo de
Bueno Vidigal ressaltou que o
principal insucesso na econo-
mia no ano que passou foi no
combate à inflação, principal-
mente "pelo peso dos gastos
públicos", mas disse que o
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB), em torno de
4% em 1984, indica"nítida re-
cuperação da economia após
três anos de crise".

O empresário acredita que,
com o novo Governo, as pers-
pectivas econômicas "podem
ser consideradas favoráveis, fa-
ce à recuperação em andamen-
to, à formação de razoáveis
reservas em moeda estrangeira
e às expectativas animadoras
em relação às esperadas mu-
danças políticas".

Para Gastão Vidigal, as me-
didas prioritárias a serem ado-
tadas pelo próximo Governo
são as seguintes: "O combate à
inflação, pelo disciplinamento
do gasto público, a boa nego-
ciação da dívida externa, e o
incremento da produção de
bens e serviços".

Na opinião do empresário,
cabe ao próximo Governo"in-
fundir confiança e manter cre-

dibilidade, aproveitando-se, in-
clusive, da expectativa nacional
de mudanças políticas, econô-
micas e sociais". Ele acredita
que se o Governo capitalizar
todas as tendências favoráveis
poderá conseguir um pacto en-
tre os vários setores da socie-
dade.

Gastão Eduardo de Bueno
Vidigal afirmou que a popula-
ção brasileira vem perdendo o
poder aquisitivo nos últimos
anos devido às altas taxas infla-
cionárias: "A solução para isso
está na tentativa de estancar a
principal causa desse fenôme-
no, que é a inflação, e produzir
bens de primeira necessidade
em volume suficiente e a pre-
ços compatíveis com os rendi-
mentos da população".

O empresário destacou que
a política tributária em vigor
deve ser alterada, "pois condu-
ziu a carga tributária a níveis
insuportáveis. De outra parte,
há a discriminação dessa políti-
ca tributária em relação às em-
presas financeiras. Um fato
que não tem razão de ser, prin-
cipalmente em função da drás-
tica redução de ganhos imposta
às companhias da área finan-
ceira".
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Vidigal acha possível reduzir inflação e crescer

Brasília — A Secretaria da Receita.,,,
Federal já começou a distribuir às empre;,,,..
sas e instituições financeiras o Manual de„,-,
Instrução da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF). Para
efeito das declarações do exercício de'-f:
1985, ficam obrigadas a apresentar o;'-
DIRF todas as empresas que tenham'
retido na fonte Imposto de Renda em
valor superior a CrS .5 milhões, no ano de
1983; ou aquelas que, não tendo alcança-;';
do este teto, tenham retido, em qualquer.-,-,
mês de 1984, soma superior a 100 Obriga-, j
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional;,,
(ORTNs). ¦ ¦!•¦

O manual estabelece as regras de
recolhimento de impostos também para o
mercado de capitais. Nos depósitos ban-,',
cários, sem emissão de certificados,, í','
retenção do imposto ocorrerá, sempre, V
no momento do resgate. Nos ganhos dò'.
open market, o prazo de vencimento para''
recolhimento do imposto será sempre' ó
último dia útil da quinzena seguinte 'db

mês a que corresponder a antecipação.!
Para os rendimentos com alienação üôiq
participações societárias, a data de venci-
mento para retenção é o momento da
operação.

As empresas que tenham recolhido,,
menos na fonte do que os tetos estabele-
cidos pelo manual da Receita Federal não.,
precisarão apresentar a declaração
(DIRF), mas não ficam isentas do reco-,
lhimento na fonte. .;.

Discriminação
Para as empresas da área

financeira, a previsão para este
ano de Gastão Vidigal leva em
conta as seguintes posições:"Revogadas as medidas discri-
minatórias em vigor, como as
de natureza fiscal, os excessi-
vos depósitos compulsórios e
outras, talvez os bancos pos-
sam chegar a um nível lucrativi-
dade comparável aos demais
setores da economia".

Após três anos de crise, o
próprio Gastão Eduardo de
Bueno Vidigal analisa a empre-
sa brasileira: "Tendo tirado da
própria crise proveitosa expe-
riência, a empresa brasileira
saiu fortalecida, eliminando
desperdícios e racionalizando a
produção".

Na sua análise sobre a eco-
nomia brasileira, o presidente
do conselho de administração
do Banco Mercantil de São
Paulo destacou: "A experiên-
cia adquirida pelo setor expor-

Indústria
vende mais
automóveis

Detroit — A indústria auto-
mobilística norte-americana re-
gistrou em 1984 suas melhores
vendas desde 1979, ao mesmo
tempo em que importou mais
carros estrangeiros do que nos

períodos anteriores. Foram
vendidos 7 milhões 951 mil 517
automóveis, representando um
aumento de 17% sobre o ano
anterior (6 milhões 795 mil
299).

Foi fechada a complexa operação de seguro do Rock
in Rio, cobrindo desde incêndios a tumultos, inundação,
danos elétricos, chuva e transporte de equipamentos.

Qualquer empresa ou pessoa ligada ao espetáculo
está coberta por um seguro de responsabilidade civil. O
que significa que cada espectador terá um seguro de
acidentes pessoais.

O seguro dos artistas começa a vigorar a partir de sua
saída do país de origem e cobre todos os seus deslocamen-
tos em função do show. O consórcio segurador foi liderado
pela Nacional de Seguros e é integrado também pelo
Bradesco, Sul América e Yorkshire.

¦
Bola de cristal

Quando o diretor da área bancária do Banco Central,
José Luiz Miranda, estimou que o crescimento da base
monetária em dezembro deve ter alcançado 20%, o
presidente do BC, Afonso Pastore, disse que ele parecia
ter uma bola de cristal. Miranda sexta-feira confirmou:
tem mesmo e ela continua sinalizando uma expansão
daquela ordem. É esperar para confirmar.

¦
Figurino apertado

Akihiro Ikeda, um dos principais articuladores da
política monetária do Ministro Delfim Neto, acha que é
possível reduzir a expansão da moeda em até 5% neste
trimestre, pois o país não vai trabalhar para ampliar suas
reservas, que já alcançam 6 bilhões de dólares. O cresci-
mento das reservas tem impacto expansionista sobre a
moeda. ¦
"Santa Inquisição"

Comentário bem-humorado do presidente do Banerj,
Carlos Augusto Rodrigues de Carvalho, no almoço de fim
de ano do Banco, enquanto o Secretário César Maia
discorria sobre a ação fiscalizadora da Fazenda:

— É a Santa Inquisição. Ele na cobrança e eu na
recuperação dos créditos.

Os importadores venderam
2,5% mais carros do que no
ano passado. O recorde de 2,43
milhões de veículos importados
representou somente 23,4% da
venda total nos Estados Uni-
dos. O maior percentual foi
registrado em 1982, quando os
carros importados representa-
ram 27,6% do mercado ameri-
cano.

A Ford Motor Co. liderou a
lista de vendas no país, com 1
milhão 980 mil carros, 26%
acima de 1983. O vice-
presidente da Ford, Philip Ben-
ton, disse que a melhoria de
vendas refletia a expansão eco-
nômica do país em 1984. Dos
carros importados, o maior au-
mento foi da Honda, 165% em
relação ao ano passado.

tador nos últimos anos e as
perspectivas positivas da eco-
nomia nos países industrializa-
dos indicam que, senão no
mesmo ritmo de 1984, ainda
assim as exportações deverão
continuar este ano em volumes
apreciáveis".

Gastão Vidigal não vê, no
momento, condições que indi-
quem a necessidade de uma
nova maxidesvalorização do
cruzeiro e também se mostra
contrário à adoção do câmbio
duplo: "Experiências desse ti-
po não trouxeram os resultados
esperados".

Sobre a renegociação da dí-
vida externa, o empresário ex-
plicou: 

"O atual estágio da eco-
nomia, em recuperação, e as
razoáveis reservas já oferecem
melhores condições para os en-
tendimentos entre devedor e
credores".

MILTON F. DA ROCHA P

Preço do
petróleo
cai nos EUA

Nova Iorque — Os preços do
petróleo bruto para entrega fu-
tura caíram a níveis sem prece-
dentes no mercado de Nova
Iorque e duas grandes empre-
sas petrolíferas reduziram em
um dólar o preço do barril. O
combustível para calefação, pa-
ra entrega futura, caiu quase
um centavo por galão em Nova
Iorque.

Analistas afirmam que o
continuado declínio dos preços
do petróleo bruto norte-
americano reflete a expectativa
de que a Organização dos Pai-
ses Exportadores de Petróleo
será forçada a reduzir seu pre-
ço de 29 dólares o barril antes
do fim do mês, em conseqüên-
cia da debilidade da procura
mundial.

A última redução dos preços
do petróleo ocorreu depois que
o Instituto do Petróleo, nos
Estados Unidos, informou que
as reservas norte-americanas
de combustível de calefação
aumentaram substancialmente,
pela persistência de um inverno
moderado que conteve a pro-
cura. O nível do preço no mer-
cado de Nova Iorque, ontem,
foi o mais baixo desde 1979:
25,25 dólares o barril para en-
trega em fevereiro.
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Você vai encontrar muito barco por aí a preço de banana.
Por fora, o estado geral, até que da pra enganar um ma-
rinheiro de primeira viagem.
Mas, por dentro, na mão de um especialista dá logo pra
perceber que o negócio é uma canoa furada.

Por isso, antes de comprar um barco, procure quem
entende de barco, quem pode assinar embaixo.

Aí, você vai embarcar no barco certo.

LANCHAS
COBRA NÁUTICA
f/OTOflcs•VOLVO PENTA

L-A* Av Mal. Câmara
160 - gr. 1.604

=. tel.: 240.2426 •
BOISR DE BORCOS 240.8240
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RENESI
começa

com Super
Curso de

Computadoií
Inscreva-sejá.

Acaba de nascer a RENESI, a
Rede Nacional de Ensino e
Serviços de Informática da
Servimec.
E com isso, você tem o único curso de
programação Cobol do tamanho deste pais, em
que você aperta um botão e está em ligação
direta com a última palavra em Ensino e em
uso de computadores, interligados em rede,
às maiores inteligências em Informática
do Brasil.
Para ser um profissional da última geração,
ligue-se no Cobol da RENESI, que lhe dá
inúmeras vantagens:

Uso constante e intensivo de terminais e
computadores
Equipe de psicólogos para orientação do

aluno, a nivel profissional
Plantão de dúvidas, com professores

permanentemente a disposição
Manuais desenvolvidos especificamente para

o curso
Professores altamente especializados, com

mínimo de 3 anos de experiência em
informática

E MAIS ESTAS VANTAGENS EXCLUSIVAS QUE
SÓ A RENESI PODE LHE OFERECER:

Estágio remunerado com registro em Carteira
Profissional
Estágio no Centro Técnico Operacional da

RENESI, na Servimec em São Paulo
Participação em Seminários Técnicos, onde

você convive com os melhores profissionais
de Informática do Brasil
Evolução direta para qualquer especialização

nas áreas de Micros, Teleprocessamento,
Seminários de Nivel Internacional e
Linguagens especiais

Para ser o melhor, aprenda com
os melhores.

Consulte-nos também sobre
Cursos de: BASIC/BASIC AVANÇADO,

DIGITAÇÃO e CURSOS
NO HORÁRIO DO ALMOÇO

RENESk
htuc wnt:tiiwtM or ensteve

c scnviçòs dc íNroRtnrtVtc¦. on srnvtPttD-

PREÇOS ESPECIAIS PARA
TURMAS DA MANHÃ E TARDE

^ Uma realização da
¦J SERVIMEC 5.A.

W INFORMÁTICA E SERVIÇOS

Rio de Janeiro:. Rua da Alfândega, 91- 3? andar - Tel.: 221-6067

São Paulo: Rua Afonso Pena, 332-Tel.:229-4600 • Rua Barão de Duprat, 206/208
Tel.: 523-6142-Sto. Amaro • Rua Correa dos Santos, 34-Tel.:222-1511

IEAD
Instituto Empresarial
de Administração

COPPEAD/UFRJ
Instituto de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração da UFRJ

Comunicam à comunidade empresarial que já foram

preenchidas todas as vagas para o quinto

IW D f\ EXECUTIVO
que terá início no dia 04 de Março de 1985. Dada a

grande demanda ocorrida, já estão sendo aceitas

inscrições para a sexta turma, com início em agosto próximo.

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES (021) 270-1890 - 270-3848 E 260-5522 CA.XA POSTAL 68514

Cc ^

EXPORTAÇÃO
MODA FEMININA DE VERÃO

- COLANS - MAIOS - BIQUÍNIS - BIJUTERIAS - BOLSAS
DE COURO - SAPATOS - ETC.

Fabricantes interessados em exportar para os Estados Unidos, favor
entrar em contato a partir de 2.Meira, horário comercial, com Mach
Assessoria Internacional - Av. Churchill 94 / 2.° and. Tels.: 240-6530 -

220-0967 - 220-0067 - exigimos qualidade dos produtos e quantidade
de fabricação suficiente para remessas mensais. J
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O que vai pelo mercado

Bolsa do Rio — Apesar de
ter sido uma semana atípi-
ca. com apenas três pre-
gõcs, sendo que um curto-
cifcuito na rede de ener-
gia que alimenta o sistema
de Processamento de Da-
dos da Bolsa deixou por
dojs dias os investidores
sem os terminais de vi-
dço, o mercado de ações
acumulou uma alta de —¦
8,5%. Na sessão de sexta-
feira passada, o mercado cedeu
ufn pouco num comportamento
explicado por um movimento
dé realização de lucros. No
entanto, para o ex-presidente
dji Abamec e diretor da Pen-
field Corretora — a primeira a
operar como permissionária
plena no Rio — Ricardo Be-
léns, o mercado deverá reto-
mar nesta semana o processo
de alta em função das expecta-
tivas dos excelentes balanços
que várias empresas começarão
ai publicar. Ele acrescenta que
a' semana deverá ser marcada
pela volta dos investidores ins-
titucionais que no final de de-
zembro e início de janeiro esta-
vam ocupadas com o fecha-
mento de seus balanços. Há
ainda, a esquentar o mercado
acionário, a perspectiva de que
o Banco do Brasil anuncie um
excelente lucro no ano de 84

H44111111 ^
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MERCADO FINANCEIRO

acrescido de uma bonificação
que o mercado Projeta, seja de
200%.
Dólar no paralelo — O dólar
registrou alta de 2,63% duran-
te os primeiros três dias úteis
de 85. A cotação da moeda que
na semana passada era de CrS 3
800 passou para CrS 3 900 nos
últimos negócios realizados na
sexta-feira.
Ouro — O preço do ouro caiu
CrS 200 durante a semana na
Bolsa de mercadorias de São
Paulo, representando uma que-
da de apenas 0,5% durante a
primeira semana de 85. En-
quanto que em Nova Iorque, o
metal registrou uma queda de
4,02%, ao passar de 310 dóla-
res por onça troy para 298
dólares por onça (31,103 g) na
sexta-feira. No mercado inter-
no, a cotação do metal caiu de
CrS 37 mil 300 para 37 mil 100.

OS DIREITOS DOS ACIONISTAS NESTA SEMANA

Empresas I Dividendos Subscrição Bonlficsçào
em Ci$ % | Cr$ em %

Arthur Lange 100 1,00 —
Docas de Santos 0,06 a 0,07 — —
Bco Mercantil de SP 0,54 _____
Cim. Portlad Gaúcho 11,00 — —
Ânhanguera 79,0767 5,00 -
Fábrica Bangu 130 2,00 700
Grniex 0,22 — —
Banco Nacional 0,1708 — —- —
Brasmotor 1,32 — —
Copene — 20
Ref ripar 0,10 — —
Mangels — 200
Sinal I 16,00 | — | | -

Dividendos — em Cr$ por ação: Subscrição — % em relação à
quantidade de açóes do acionistas e Cr$ correspondente ao preço de
subscrição por açáo; Bonlficsçào—em % por ação. O Preço de Cr$ 0,06
é para as ações ordinárias e o de Cr$ 0,07, para as ações preferenciais.
Fonte: BVRJ

Muhím_^
Sim»-» CMAGUAZ1S • UOKWIN*

COMPANHIA ABERTA
CGC/MF N° 22.148.816/0001-68

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sio convidado» o» wnhore» •doniiti» desti Companhia a participaram da
Assembléia Geral Extraordinária que aa railizarí na sedaiMetal; na Rj» Famaewtl-
co Durval Bastos. n° 668. am UopoHhw - MG. ès 11.00 horas* dia! 2 de «ne ro
de 19B5. a fim de *liberar sobre: Io) ProposladaAdministração para arrastar o
valor * capital autoriza* para Cr$ 2B_0.000.000 vinte-o cinco MMaa a
dSitó, m& de SuaM dot quaisCrS 8.40aooo.<»0 WJ».

quatrocentos milhões de cruzeiros) para ações ord ninasJjCrS la^OOO.MO
fdezessels bilhêes e oitocentos milhões de cruzeiros!Ipera ações pralerencw^ W
Proposta da Administração para cnaçío de ™.s*is cargos no Conselho de
Administração; 3°l Conseqüente alteraçío *s arts. t° parégralos 2°. e 9" e
Srsfo^dO Estatuto Social; 4°) Proposta da Administração para .emissSode
debêntures escriturais conversíveis em sçSes no valor total de até: 324000
«Santos e vinte e quatro mil) Obrigações Reeiuatiyeis * Teatro Nacional
emissão esta que contar* oom coobrlflacap e garantia «'^ *«*«"*'*
Banco Nacional de Desenvolvimento Ecpnímico e, Soe»le5») Ou ros WUWA
interesse social. Leoookíina. 03 de janeiro * 1965. lasl IVAN MULLER BOTELHO
— Presidente do Conaelho de Administraclo.

I ^^^^^^___________! B I
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EMBRAPA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

CONTRATA PESQUISADORES
EXIGE: — Doutorado em Nutrição de Rumi-

nantes;
— Experiência mínima de 10 (dez)
anos em pesquisa;

OBS.: Valem também como experiência em
pesquisa;

tempo gasto como orientador de
pesquisa em curso de pós-graduação;

tempo empregado na realização de
trabalho técnicc-científico publicado;

tempo gasto em atividade de pes-
quisa durante o mestrado e/ou douto-
rado.

LOCAL DE TRABALHO: Centro Nacional de
Pesquisa de Gado de Leite —CNPGL Interes-
sados deverão enviar Curriculum Vitae deta-
lhado até o dia 31.01.85 para o CNPGL —
Rodovia MG 133 — Km 42 — Coronel Pache-
co — MG — CEP.: 36.155.

LL
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

CONCORRÊNCIA DERJAN904/84

OBJETO: venda, em conjunto, dos imóveis situados na Estra-
da do Pau-Ferro n9 580 e junto e antes do n? 580, designa-
dos, respectivamente, por lote 3 do PA 23759 e lote 2 do
PA 16753 • Jacarepaguá - Rio de Janeiro (RJ) - ÁREA:
22.726,50 m2 • avaliaçío: 11.308,3742 Obrigações Reajusta-
veis do Tesouro Nacional (ORTN).
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Avenida Presidente Var-

gas n° 730 • 7? andar - Rio dl Janeiro (RJ), dia 23.01.85, às
10 horas.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: pessoas físicas ou jurídi-
cas que satisfaçam as •xigéncias do Edital.
CONDIÇÕES DE VENDA:à vista ou a prazo de até 5 (cinco)
anos, observadas as seguintes condições:
a) entrada de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor

atualizado da proposta;
b) saldo pagável no máximo em até 60 (sessenta) prestações

mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 6% (seis
por cento) ao ano, pelo Sistema de Tabela Price, com cor-
reção monetária do saldo devedor, trimestralmente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: será considerada vence-
dora a proposta cujo valor, além de ser superior ao da avalia-
ção dos imóveis, apresente o maior índice de conveniência pa-
ra o Banco, calculado de acordo com a fórmula constante do
Edital.
INFORMAÇÕES: Avenida Presidente Vargas n° 730 • 7o an-
dar - Rio de Janeiro (RJ), das 10 h às 16:30 h.
EDITAL: Avenida Presidente Vargas n? 730 - subsolo - Rio
de Janeiro (RJ), das 10 h ás 16:30 h.

Rio de Janeiro. 11 de dezembro de 1984.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

NEGÓCIOS & FINANÇAS
Mollca

JORNAL DO BRASIL
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London Multiplic mantém a
liderança entre corretoras

-w-. /

Bolsas de "commodities"

lembram um Forte Apache

%

Nova Iorque — Quem não lembra de ter visto
pelo menos um filme de mocinho em que
assustados "caras pálidas" se defendiam de
peles vermelhas que davam berros assustado-
res e arremessavam flechas incendiárias contra
o Forte Apache? Quem já foi ao cinema pode
imaginar o clima da Bolsa de Commodities de
Nova Iorque. O Forte Apache, no caso, é uma
estrutura elevada, onde imperturbáveis fun-
cionários trabalham com computadores, dan-
do sentido à enorme confusão que os "índios"
armam a seus pés.

Os "índios", por sua vez, todos jovens e
de terno, fazem uma roda e abrem os braços,
mostram as palmas ou as costas das mãos,
gritam e exibem papeletas, para comprar ou
vender commodities no mercado futuro, obe-
decendo ordens que estafetas trazem e levam
em pequenos papéis, percorrendo centenas de
vezes por dia a pequena distância que separa
as cabines telefônicas — ligadas às corretoras
— do "círculo de fogo". Mas só em ouro, são
negociados nessa bolsa 2 bilhões de dólares
todos os dias, o que, num ano, daria para
pagar seis vezes a dívida externa brasileira.

Café e açúcar
O Commodities Exchange Center (CEC)

só é superado pela Chicago Board of frade,
em volume de negócios, e mesmo assim é mais
importante do que aquela em certas mercado-
rias como ouro (é o maior centro de comércio
de ouro no mercado de futuro do mundo) café
e açúcar. Ela funciona num anexo do World
Trade Center, a poucas quadras da New York
Stock Exchange, em Wall Street — a Bolsa de
Valores de Nova Iorque.

Uma Commodity é definida pela própria
Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque como
um bem ou produto tangível que pode ser
comercializado ou usado com fins comerciais.
Isso inclui produtos agrícolas como café, moe-
das, papéis de governo ou bens manufaturados
como um barra de platina.

As commodities comercializadas em mer-
cados futuros devem ter certas características.
A primeira é a possibilidade de dividir o
produto em unidades iguais: gramas de ouro
ou toneladas de açúcar, por exemplo. Nâo
interessa origem ou marca, mas uma commodi-
ty obedece a certos padrões de qualidade e
quantidade estabelecidos pela Bolsa. Além
disso, deve ser amplamente produzida e con-
sumida. Urânio, por exemplo, é uma commo-
dity que não tem lugar no mercado futuro por
ser estritamente controlado por governos e por
não haver compradores. Há alguns anos ten-
tou-se vender ovos no mercado de futuro, mas
a experiência não foi bem-sucedida porque
eles têm um direito básico: são facilmente
perecíveis.

O objetivo da Bolsa de Commodities pare-
ce ser apenas o de comprar ou vender produ-
tos, mas na verdade ela é muito mais do que
isso. O consultor de mercado de futuro, Yuri
Debevc, que opera na Bolsa de Nova Iorque e
presta assessoria a investidores brasileiros,
disse que menos de 7% das transações efetua-
das nesse tipo de Bolsa terminam com a
entrega ou o recolhimento de algum produto.

Preço justo
O mercado futuro é um mecanismo atra-

vés do qual se procura estabeler no presente o
preço justo de um produto que só estará
disponível no futuro. Para isso, todos baseiam-
se em projeções, informações e estudos do
mercado e os preços são obtidos como num
leilão e são do conhecimento geral imediato.

Nesse mercado, explica Yuri, há dois tipos
de participantes: o chamado hedger e o espe-
culador. Ambos têm objetivos diferentes e, às
vezes, até opostos. O hedger usa o mercado
como um seguro contra as mudanças bruscas
de preços, amparando futuros negócios que
terá que realizar.

— Vamos admitir que um fabricante de
correntes de ouro é procurado em junho por

uma loja interessada em fazer uma promoção
de correntes no final do ano. O fabricante
deve dar um preço e, não tendo ouro em
estoque, irá ao mercado futuro para ver qual
será o preço do ouro quando for fabricar as
jóias. De posse dessa informação, ele poderá
estabelecer o seu preço.

Ao entregar o orçamento, o fabricante
ainda não sabe se vai assinar o contrato ou
não, já que a loja certamente estará consultan-
do vários fabricantes antes de tomar uma
decisão. Nesse momento, ele está numa posi-
ção arriscada. Ele tem um preço, mas não tem
a matéria-prima. O que acontecerá se o preço
da matéria-prima subir?

— Nesse momento — explica Yuri De-
bevc — o hedger vai ao mercado futuro e
compra contratos de ouro em quantidade
suficiente para atender o pedido. Se ele com-
prou a 350 dólares a onça (uma onça corres-
ponde a 28,35 gramas) e mais tarde, ao
precisar do ouro, constatar que o preço subiu
20 dólares por onça, poderá vender sua posi-
ção no mercado futuro a 370 dólares e comprar
o ouro por aproximadamente o mesmo valor,
já que o preço do mercado "físico" geralmente
acompanha o do mercado futuro. Assim, o
que ele ganha no mercado futuro, perde ao
comprar na fundidora. Para todos os efeitos,
seu preço se mantém em 350 dólares a onça.

Já o especulador tem outro ponto de vista.
Ele aposta nas oscilações de mercado, proçu-
rando comprar na baixa e vender na alta. É o
especulador que dá liquidez ao mercado. Na
hora que o hedger citado anteriormente, por
exemplo, quiser vender seus contratos de ouro
a 370 dólares, é provável que ele o faça a um
especulador, que espera que o ouro suba mais
ainda. Nas Bolsas, em geral, há menos hedgers
do que especuladores mas, segundo Yuri De-
bevc, esses profissionais são geralmente res-
ponsáveis por um volume maior de negócios.

Moedas fortes
E esses negócios abrangem tudo, desde

Treasury bonds (papéis do Governo norte-
americano), negociados por 20 anos com juros
de 8% ao ano; moedas fortes como o dólar, o
iene, o franco suíço, a libra esterlina e o marco
alemão; o futuro do índice da Bolsa de Valo-
res; ouro; platina; cobre; café; açúcar; boi em
pé; cacau; soja; e até toucinho, a mais instável
das commodities.

A Bolsa de Futuros de Nova Iorque é
dividida em vários setores: há as bolsas de
café, cacau e açúcar (a chamada Mercantil
Exchange, que negocia óleo cru e platina), as
bolsas de algodão e suco de laranja, o mercado
futuro de ações e a chamada Comex, que
negocia ouro, prata, cobre e alumínio.

Na linguagem dos corretores, levantar os
braços e mostrar as palmas das mãos significa
venda. Fazer o mesmo movimento exibindo as
costas das mãos quer dizer compra. Os dedos
são utilizados para indicar quantidades, de
acordo com um código bastante específico: ao
esboçar um murro na própria testa, o corretor
não estará mostrando desespero ou descontro-
le mas simplesmente indicando que quer com-
prar (ou vender) 50 contratos.

Enquanto todos gesticulam e falam ao
mesmo tempo, sobre as cabeças de todos
grandes painéis eletrônicos e televisores mos-
tram os preços de metais e outros produtos
negociados naquela e em outras bolsas ao
redor do mundo.

Crachá caro
Um posto de "índio" na roda das commo-

dities não é fácil de conseguir. Um corretor da
Comex, por exemplo, carrega um crachá que
vale 100 mil dólares (o preço já foi maior) e há
alguns corretores com um crachá dourado
(que dá direito a negociar tudo), que não sai
por menos de 700 mil dólares.

O Ano de 1984 foi extremamente favorável
para as corretoras que se especializaram em
operações de spread, isto é, de financiamento de
posições como compra à vista e venda a futuro
ou compra à vista e venda de opção. O ranking
das corretoras mais atuantes na Bolsa de Valo-
res do Rio é liderado por três corretoras que se
destacaram nesse tipo de operação.

A London Multiplic manteve, pelo quarto
ano consecutivo, a liderança entre as corretoras
do Rio. A Graphus subiu uma posição e passou
a ocupar a segunda colocação que, em 83,
pertencia à S.N. Crefisul. A Corretora Ativa foi
uma das que mais cresceram, passando da
décima segunda para o terceiro lugar. As três
primeiras colocadas têm ainda um outro ponto
em comum: têm, como principal cliente, o
investidor Alfredo Grumser Filho, que adminis-
tra recursos de um forte grupo de empresários
— entre eles o presidente do Conselho de
Administração do Bradesco, Antônio Carlos de
Almeida Braga — e opera pesado no mercado
de opções.

Estratégias
Se 1984 foi um bom ano para o mercado de

ações, o final de ano foi melhor ainda. De
janeiro a dezembro, as 69 corretoras cariocas em
atividade na intermediação de operações em
Bolsa movimentaram CrS 13 triüiões 602 bi-
Ihões.contra Cr$ 1 trilhão 841 bilhões em 83. Só
no mês passado, o volume de negócios na Bolsa
do Rio atingiu Cr$ 4 trilhões 363 bilhões.

Foi uma conquista fácil o tetracampeonato
da London Multiplic, que movimentou no ano
passado Cr$ 1 trilhão 240 bilhões — só em
dezembro, devido ao elevado volume de exerci-
cio no vencimento do mercado de opções, a
corretora negociou Cr$ 535 bilhões. A Graphus,
segunda colocada, registrou um volume de Cr$
841 bilhões no ano (ver tabela). A fatia da
London Multiplic foi de 9,12% do mercado.

Mas, segundo o diretor da corretora, Gil-
berto Zalfa, apesar da distância para o concor-
rente mais próximo, a liderança foi mantida
graças a um trabalho duro e competente de toda
sua equipe:

— Sem falsa modéstia, nesse tipo de moda-
lidade operacional (de financiamento) nós so-
mos profundos conhecedores e o nosso segredo
é preparar nossa equipe de operadores, todos
eles formados na casa, e contar com uma
retaguarda de primeira linha na parte adminis-
trativa e de liquidação das operações —
afirmou.

Acrescentou que sua equipe procura agir
com frieza sem se envolver emocionalmente

CENTRO DO COMERCIO DE
CAFÉ DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1985
À S. Excia. Dr Aloísio Teixeira Garcia,
M. D. presidente do Instituto Brasileiro do Café

Sr. Presidente

— Pelo presente, o Centro do Comércio de Café do Rio de
Janeiro, reitera perante V. Excia. sua posição em favor do esforço
que o IBC vem desenvolvendo para a abertura de novos
mercados compradores, de paises não-membros da Organização
Internacional do Café.

— Nessa oportunidade, cumpre-nos ressaltar a conveniên-
cia de se fazer uma adequada regulamentação dessas operações,
visando, definitivamente, dotá-las de uma imprescindível transpa-
rência, tão bem enfatizada por V. Excia. desde o início de sua
gestão.

Com apreço, subscrevemo-nos, atenciosamente,
laldy Reis dos Santos

Presidente do Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro.

com as operações e ressalta que a corretora
vende um produto que todo mundo quer:— Na verdade, a London Multiplic vende
taxa muito acima das praticadas pelo mercado
dc renda fixa, só que lastreadas em ações —
disse.

Depois de ressaltar que 84 foi um excelente
ano para o mercado de intermediação de nego-
cios com ações devido à falta de alternativas de
investimentos, principalmente no segundo se-
mestre, que superou as expectativas mais otimis- *
tas, Zalfa previu que o bom desempenho das
bolsas deverá se repetir este ano, "desde 

que o
Governo equacione o problema da dívida exter-
na e estimule o crescimento do mercado in-
terno".

Com uma clientela selecionada de cerca de
300 investidores cadastrados, Gilberto Zalfa,
observa que 

"apenas uns 30 podem ser conside-
rados de grande porte entre eles, é claro,
Alfredo Grumser". No entanto, ele garante que
a corretora não depende de um único cliente. O
mesmo princípio defende o diretor da Ativa
Corretora, Jorge Salgado. Ele atribui o sucesso
de sua corretora à orientação que é dada aos
clientes:

— Se a orientação é segura e o investidor é
bem-sucedido, a corretora tem retorno — ob-
servou.

Disse que no ano passado, a Ativa elegeu a
Vale do Rio Doce como a empresa do ano e,
acompanhando o resultado da empresa, passou
a orientar sua clientela para adquirir posições."A Vale liderou o mercado o ano todo e nossa
clientela ganhou muito dinheiro" comentou.
Com mais de 20 anos de mercado, os irmãos
Jorge e Pedro Salgado, responsáveis pela admi-
nistração da Ativa, se especializaram também
em operações de financiamento no mercado
futuro e de opções.

Desenvolveram na corretora uma filosofia
voltada para o atendimento de clientes de gran-
de porte e além das carteiras administrativas —
em que administram um portfólio de ações para
os clientes — montaram também o Clube de
Investimento Ativa I — com aplicação mínima
de Cr$ 30 milhões — que apresentou uma
rentabilidade de 169% em seis meses. O Ativa I
é o único clube de investimento especializado
em aplicações no mercado de opções.

Para 85, a Ativa tem planos de criar novos
produtos para seus clientes como uma carteira
com um mix de aplicações em ouro, ações e
renda fixa. Vai inaugurar a Ativa Commodities
e pretende ampliar sua atuação em outras
praças.

GUILHERME BEHRIEL
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AS CORRETORAS MAIS ATUANTES NA BVRJ

1983 ~ 1884
_ . Volume Posição VolumePosição Cr$ b||h6e, cr$ bilhões

_¦) London Multiplic 129 London Multiplic 1.240
2" S.N.Crefisul 104 GraPhus 841
3» GraPhus 77 Ativa 624
4' Tamovo 74 BMG 579
5" Unibanco 66 S.N.Crefisul 484
6" Garantia 65 TnPlik 445
7" Almeida e Silva 62 Prosper 443
8» Fonte 60 Tamoyo 422
9" BMG 55 Barty 387

10» Bozano, Simonsen 53 Bozano, Simonsen 362
11" Trlpllk 46 Nacional 338
12a Ativa 43 Unibanco 326
13» Bamerindus 41 Sa.r,tn,ia _U._
14* Nacional 38 Çdibra 275
15" Cotibra 35 Total 264

-Nacional também se destaca-
O ano de 84 também reservou espaço

para as corretoras que se especializaram no
atendimento de investidores individuais,
com uma atuação mais voltada para o varejo.
Afinal, diante da falta de alternativas, os
investidores se deram conta da possibilidade
de obter ganhos reais (acima da inflação) no
mercado de ações. Além disso, no ano
passado, os clubes de investimentos, uma
forma de aplicação conjunta na Bolsa, regis-
traram um impulso excepcional.

Um exemplo é a Corretora Nacional,
que baixou da décima-quarta colocação em
83 para a décima-primeira. Ao acreditar no
crescimento desse segmento do mercado,
num momento em que ele estava pratica-
mente abandonado pelos concorrentes, a
Nacional inaugurou novas instalações com

estrutura adequada para atender a um gran-
de número de clientes. Foi a primeira coloca-
da em número de ordens e também a única a
desenvolver campanha institucional em jor-
nais, televisões e principalmente na RADIO
JORNAL DO BRASIL AM e FM.

Outras corretora que se destacou foi a
BMG, que opera em todos os segmentos do
mercado, inclusive no atendimento ao invés-
tidor pessoa física. Pertencente a um forte
grupo empresarial — que opera nos setores
industrial, agrícola, imobiliário e financeiro,
entre outros — a BMG, segundo o diretor-
financeiro, Maurilio Castelo Branco Vaiada-
res, tem a vantagem de ter as mesas de
operações interligadas nas três praças em
que atua (Rio, São Paulo e Belo Horizonte).
Em 84, ficou em quarto lugar no ranking.
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Acesita OP dá vitória no Desafio pela terceira vez
Pela terceira semana consecutiva, a

estratégia de aplicar apenas em Acesita
OP foi a -nais rentável entre todas as
formuladas |*. 'os participantes do Desa-
fio da Bolsa, , t categoria de investir
Pessoa Física, b sta vez, o primeiro
colocado foi o venu H"r propagandista
de laboratório, Demósten " Franca Cos-
ta, 49 anos, morador do subu.'-:o carie .
de Parque Anchieta.

Ele também nâo mexeu em sua car-
teira durante o ciclo e obteve uma renta-
bilidade de 82% em quatro semanas.
Desempregado, Demóstencs vive, há
quatro anos, de suas aplicações na Bolsa:
"Dá 

para ganhar uns trocados e ir viven-
do, mas isto porque sou solteiro. Se fosse
casado e tivesse família não daria para ter
essa vida".

A rotina dc Demóstenes se mantém
há quatro anos: acorda cedo, passa na
Associação dos Empregados do Comer-
cio onde fila os jornais, 

"para saber das
últimas notícias sobre a economia" e,
principalmente, 

"acompanhar o dia a dia
das empresas". Segue para a Corretora
Bamerindus e depois para a Duarte Ro-
sa, onde acompanha, desde a abertura
até o encerramento, o Pregão das Bolsas
do Rio e de São Paulo, através dos
terminais de vídeo que fornecem a evolu-
ção das cotações dos títulos.

É muito conhecido entre os investi-
dores que acompanham diariamente o
Pregão nessas corretoras e a troca de
informações é uma constante entre eles:

— Eu costumo ouvir muito os velhi-
nhos milionários que aplicam em ações.

Demóstenes acrescenta que, com a
prática, adquiriu "uma certa sensibilida-
de" e que hoje olha para o preço de um
papel e tem condições de avaliar se está
barato e se é a hora de comprar ou não.
Cita o exemplo das ações da empresa
Café Solúvel Brasília que há uma semana
estavam cotadas a CrS 2,60. Ele comprou
e até o Pregão de sexta-feira passada elas
subiram para Cr$ 4,10.

Além de Café Solúvel Brasília, ele
tem papéis da Ferbasa. Mas é nas ações
da Acesita que Desmóstcnes "bota a
maior fé": "Acho 

que vai ser o papel do
ano, pois a empresa teve a sua situação
financeira saneada e já no primeiro tri-
mestre de 85 deverá sair do vermelho e
apresentar um pequeno lucro. Não é à
toa que, em dois meses, subiu 200%.

Ele faz questão de elogiar o Desafio
da Bolsa. Num momento cm que toda a
propaganda está voltada para a aplicação
em caderneta de poupança, a iniciativa
está conseguindo popularizar a Bolsa e
dando oportunidade para que muitas pes-
soas tenham acesso ao mercado de ações.
O vencedor da semana entre os clubes de
investimentos foi o Satclinvest, de Belo
Horizonte, administrado pelo funciona-
rio do Banco do Brasil, Eduardo Marra
de Rezende. A lucratividade foi de 75%.

Vivianne Rocha
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Demóstenes investe de verdade e acompanha diariamente
o pregão da Bolsa do Rio

Os que venceram até agora
Nome
Ferdinando Gatti
Sérgio Roberto Ledesma
Gustavo Hupsel Frank
Paulo Pereira de Souza
Affonso C. C. Garcia
Natalia F. C. da Matta
Claudino de A. Vieira Gorito
Nancy Maciel Bordalo
Demosthenes Fraca Costa
Clube de Investimento
M* da Conceição Keller
Abílio Alves Fernandes
Koga Investimentos
Francisco Vicente Silza
Renato Índio da C. Lemos
Clube de Investimento Infantil
Habitantes do Planeta Coridon
Fernando A. de F. Soares
Satelinvest

Valor — em Crt
17.747.252
19.139.980
32.551.186
19.208.000
25.366.952
16.403.899
16.104.064
16.001.900
18.204.600

Valor — em Crt
175.203.140
148.225.050
151.021.936
153.876.875
220.452.526
229.004.740
162.192.564
157.652.650
175.144.330

Rentabilidade — %
77,47
91,39

225,51
92,08

153,67
64,04
61,04
60,01
82,04

Rentabilidade — %
75,20
48,23
51,02
53,88

120,45
129

62,19
57,65
75,14

Nem arapuca para incautos,
nem brinquedo para crianças

Investir em ações não é um brinquedo
de criança, mas também não é uma arma-
dilha preparada para pegar investidores
ingênuos e incautos. Sempre há quem
compre títulos de empresas inexistentes
ou falidas. Nos Estados Unidos (que tem
o mercado de capitais mais desenvolvido
do mundo), pouco antes do crack da
Bolsa de Nova Iorque, em 1929, era
generalizada a venda a prazo de ações ou
a compra de títulos a descoberto com um
depósito em garantia inferior a 10% do
valor da negociação. A "alavancagem"
das corretoras naquela época era de fazer
inveja aos sofisticados e especulativos
mercados futuro e de opções de bolsas
brasileiras.

Na Bolsa, o resultado final é igual a
zero: ou seja, o dinheiro que sai é sempre
igual ao que entra. Alguém perde em uma
ponta e outro ganha na outra. Parece
óbvio, mas muita gente no mercado ainda
não aprendeu essa pequena regra.

Nos três últimos meses, milhares de
leitores, divididos em 12 grupos indivi-
duais ou clube de investimento, tiveram a
oportunidade de testar e tirar as suas
próprias conclusões sobre o funcionamen-
to do mercado de ações, através do "De-

safio da Bolsa". O concurso mostrou o
grande potencial que o mercado tem no
interior do país e junto aos jovens. Ao
JORNAL DO BRASIL chegaram cupons
de todos os Estados do país (um clube de
investimento em Rondônia, para não per-
der o prazo, enviava por telex suas opera-
ções). E não só cupons; muitas cartas
anexadas pedindo mais explicações sobre
o funcionamento do mercado.

A turma jovem deu um "show" em
cima dos mais velhos e ficou com as
melhores colocações. "Os Habitantes de
Córidon" — planeta que os astrônomos
ainda nem localizaram — até desenvolve-
ram teorias sobre o comportamento (teo-
rias, aliás, que eles preferem manter em
segredo para usar, quem sabe, no merca-
do de verdade).

Em seus pronunciamentos, Tancredo
Neves tem repetido que o mercado de
ações será uma das alavancas de sua
política econômica, pois também não há
outras alternativas disponíveis para finan-
ciar o desenvolvimento. A dívida externa
não poderá ser acionada ainda por muitos
anos (os credores estão só interessados
em receber e não em dar novos emprésti-
mos). E o crédito interno, além de difícil,

ftey carvalho
corretores de valores s.a.
Desde 1859

pode

As ações que entram no "Desafio"

AÇÕES CÓDIGO

Acesita
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Belgo Mineira
Banerj
Banespa
Banco Nacional
Banco Nacional
Banco Nordeste
Bradesco
Bradesco
Bradesco Invest.
Brahma
Brahma
Cemig
Corrêa Ribeiro
Souza Cruz
C. S. Brasília
Docas de Santos
Ferbasa
Fertisul (A)
Fertisul (A)
F. L. C. Leopoldina
L. Americanas (B)
Luxma
Mannesmann
Mannesmann
Mesbla
Montreal
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Paranapanema (O
Pet. Ipiranga
Riograndense
Samitri
Telerj
Telerj
Unipar
Unipar
V. Rio Doce
Aços Villares
White Martins

tem aquelas taxas de juros que todo
mundo sabe.

Ainda não surgiu uma Bolsa onde não
haja especulação. Uma Bolsa filantrópi-
ca, com os investidores recebendo avisos
com uma semana de antecedência sobre,
possíveis altas ou baixas, jamais vai exis-
tir. Para se defender da especulação, os
investidores precisam de informações cia-
ras e rápidas, de mecanismos ágeis para a
transferência de títulos; de intermediários
financeiros capazes de orientar as aplica-
ções; de fundos de investimentos bem
administrados e lucrativos; de clubes de
investimento; e muitos outros aperfeiçoa-
mentos que há por se fazer no setor.

O "Desafio da Bolsa" entra domingo
que vem em uma nova etapa de três
meses. Para os leitores, uma oportunida-
de de se informar melhor sobre a mecâni-
ca da Bolsa (e uma chance de visitar um
centro financeiro internacional, além de
estágios e cursos na Bolsa do Rio). E para
autoridades e empresários financeiros,
uma oportunidade também de refletir
melhor sobre o potencial e o papel que
esse mercado pode desempenhar daqui

para frente na economia brasileira.

GEORGE VIDOR

ACES

BELG
BERJ
BESP
BNAC
BNAC
BNB
BRAD
BRAD
BRDI
BRHA
BRHA
CMIG
CORI
CRUZ
CSBR
DOCA
FERB
FERT
FERT
FLCL
LAME
LUSC
MANN

TIPO

MESB
MONT
PETR
PETR
PETR
PMA
PTIP
RIOG
SAMI
TERJ
TERJ
UNIP
UNIP
VALE
VIU
WHMT

OP
ON
PP
OP
PP
PP
ON
PN
PP
OS
PS
PS
OP
PP
PP
PP
OP
PP
OP
PP
PA
PB
PA
OS
PP
OP
PP
PP
PP
ON
PN
PP
PP
PP
PS
OP
ON
PN
PA
PB
PP
PP
OP

ÚLTIMO
BALANÇO

12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
03/84
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
10/83
01/84
12/83
12/83
01/84
11/83
12/83
12/83
12/83
12/83
01/84
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
12/83
01/84
12/83

LUCRO
SP0R AÇÃO

0,06

0,25

0,30
10,66
10,66
0,33

PR
0,30
0,46
0,46

12,31
0,74
1.08
2,85
0,25
0,25
0,10
0,12
9,91
0,16
0,14
0,10
0,13
0,13
0,10
0,32
0,03

PR
PR

1,57
0,68
4,16
4,16
4,16
0,78
0,54
0,49
1,79
PR
PR

0,36
0,36
7,42

PR
0,14

ÚLTIMA COTAÇÃO
MÉDIA

3,01
135,05
174,90

12,65
4,82
3,32
2,12
2,12

89,03
5,70
5,96
6,15
7,12
7,93
1,66
1,64

242,83
3,99
8,93
8,50
3,42
3,91
1,60

80,00
3,15
5,52
4,38
32,6

30,03
74.99

105,00
158,88
62,38

6,29
6,84

35,61
6,33

15,00
5,73
7,29

266,14
5,76
4,18

P.L.

10,8
13,3
17,6
36,9

9,9
4,6
4,6
6,9
7,7
5,1
2,1

28,0
29,9
15,0
14,0
23,9
18,6
65,9
74,1
26,2
30,1
14,8

265,6
96,7

21,6
44,0
17,5
24,5
38,1
78,3

9,5
13,9
18,3

15,3
19,4
35,9

27,6

PATRIMÔNIO LlQUIDOl**)

P/AÇA0

1,42
74,45
74,45

3,28
7.16
3,17
4,50
4,50

100,42
4,22
4,22
6,83
4,11
4,11
1,47
1,90

41,12
1,60
2,73
1,01
1,41
1,41
2,05

13,91
3,65
1,13
1,13

39,10
3,15

56,13
56,13
56,13

1,02
2,94
3,75
6,93

72,79
72,79
2,25
2,25

77,87
1,43
0,90

PREÇ0/VLR.PATR.AÇA0

2,28
1,89
2,52
3,71
0,68
0,79
0,47
0,47
0,85
1,35
1,31
0,89
1,70
1,82
1,02
0,88
5,75
1,86
3,38
7,34
2,41
2,77
0,72
6,11
0,79
5,04
3,75
0,87
9,50
1,30
1.82
2,82

59,88
1,75
1,82
4,72
0,10
0,21
2,44
3,10
3,42
3,12
4,29

(A) Exercício de 11 meses. (B) Exercício de três meses e um
dia. (C) Dados do Balanço Consolidado. (**) Ultimo Balanço
Anual + Subscrições.

Nota: Apenas duas ações que compõem o IBV estáo distri-
buindo direitos esta semana (dividendos).

OS PRIMEIROS INDIVIDUAIS

Resultados <)i» 50 primem» «locados dofmpodt pattkipintw indhfiduais que mtnxi no "Desafio

dl Bolsa" com o cupom publicado na ediçlo do 2 dl dernnlm do J0MW. 00 BRKIL » r»i»Ç*o

completa, poc wdem lüabélica, sai no Caderno de Classificados:

Pos. Nome do Participante
(HOI Demosllwnes fraca Costa (Rio - RJ)
000! Eduardo Mana dl Reande IPerdlies • MO)
0003 Samuel da Silva Neves (Rio ¦ RJ)
OOM üiii Casar Alves da Silva (Rio - RJ)
0005 Couta Haslrame (Brasília - 0F)
0006 Maria Mateo Piimlaro de Malho* (Rio • RJ)
000/ Hermann Tomas Mateo Malho» (Rio - RJ)
0008 Marcn Henw (Rio - RJ)
0009 Walter Real (Rio - RJ)
0010 Ivan Charles Dantas fidélis (Rio - RJ)
0011 Sw|io luii Santos do Vais» (Rio - RJ)
0012 Luciana Miscirtnhis Cora Silva (Rio - RJ)
0013 tomando José Viseoncelos Miirdonç» (Rio • RJ)
0014 Paulo Cisar Nunes Monteiro (Rio - RJ)
0015 Silvino Cindido de Amorim (Rio - RJ)
0016 Anderwn Imperial Cordeira (Rio - RJ)
0017 Celso Cardoso Ávila (Bellort Ro» - RJ)
0018 Afrànio Batista Martins (Rio - RJ)
0019 Paulo Sérgio Rmndo Meneas dl Carvalho (Rio - RJ)
0020 Kalia Cristina dl Carvalho Silva (Rio - RJ)
0021 Jorge Safa e Silva IR» - RI)
0022 Dyrceu dl Almeida Araújo (Rio - RI)
0023 Flávio Augusto Cilnalli Basilio (Belo Horitonte - MG)

POS. NOME DO PARTICIPANTE
0024 Antônio Albino tom (Rio RJ)
0025 Luii Carlos Tevares Moreira (Rio RJ)
0026 EdetweissCarvalhoBenulesIRioRJI
0027 Dalton Hennque Ibera Gilson (Rio RJ)
0028 Telma Mana Ferreira Monteiro de Barros (Rio RJ)
0029 Fabio!uitCum(RioRJ)
0030 Antooio Eduardo Morgado Pereira (Rio RJ)
0031 NormeFijoreli (Barra doPirel-RJI
0032 AnlonioRicirdoAguiirdeFigueiredo(RinRJ)
,0033 MaiwiFrancisco(RioRJ)
,0031 Ana Angélica Cavalcanti Clemente Mithovr (Rio RJ)
0035 Antônio Agostinho BaitosaJacquis (Rio RJ)
¦0036 MaitosArthurSouhamilRioRJ)
10037 PauloRobertoDiesGibnel(AncijuSE)
10038 Gerson Nogueira Brauna (Rio RJ)
10039 SergiodaConceiçloloretolRioR))
iOO'0 DilsonlFerteiralRloRJ)
•0041 AndreloboMioKRioRJ)
'0042 YeddaCivalcante de Oliveira (Rio RI)
Í0O43 Jorge Ganido Gonçalvu d* Farta (Ris RJ)
0044 VilibaldoMaiar(Salvador BA)
0045 Lauricio Filho (Duque d! Oiies RJ)

,0046 Álvaro Coelho Netto (Rio RI)

(0047 RicaidoAtandrePintolemosIRioRJ)
0048 RodngnCostaMendes(BeloHoiuonte-MG)
0049 Ary Pedro» Filho (Belo Honranle-MO)
0050 Decio Lemes dos Santos (Ubert)ndii-MG)

Valor-Total
18.204.660
17440.600
17.184.800
16.780.088
16.143.450
15.977.028
14.300.448
14.117.350
14.011.115
13.718.325
13.559.730
13.504.975
13.443.468
13.277.040
13.218.094
13.099.480
13.099.480
13.048.315

J) 12.998.565
12.992.348
12.975.532
12.969.904
12.945.850

Valof-Cam
324.600

1.217.480
492.300
581.388

2.733.450
562.078

3.582.648
1.722.350

439.235
2.468.325

642.730
661.725

2.053.368
1.177.040

749.094
1.322.480
1.322.410
2.896.315

23.865
1.516.848
1.084.182

951.704
2.795.850

Vata-Vistl
17.880.000
16.223120
16.692.500
16.198.700
13.410.000
15.414.950
10.717.800
12.395.000
13.571.950
11.250.000
12.717.000
12.843.250
11.390.100
12.100.000
12.469.000
11.777.000
11.777.000
10.152.000
12.974.700
11.475.500
11.891.350
12.018.200
10.150.000

VALOR TOTAL
12.830.885
12798.354
12.775.554
12.731.781
12.675.023
12.669.385
12.668.500
12.621.550
12.613.632
12.555.474
12.533.763
12.526.795
12.520.680
12.454.853
12.U6.975
12433.837
12.404.230
12.397.650
12.395.748
12.376.822
12.340.810
12.310.621
12.307.556
12.301.518
12296850
12246.751
12.246.751

OS PRIMEIROS CLUBES

Resultados dos 50 primeiras colocados entre os clubes de investimento que entraram no "Desato di
Bolsa" com o cupom publicado ni ediçk) de 2 de deiembro do JORNAL DO BRASIL A itlaçlo completa.

pn ordim alfabética, sai no Ca*m le Uejs*iea*S:

POS. NOME DO PARTICIPANTE

0001 Satelinvest—Eduardo Marra de Rennde (Perdites-MG)
0001 Rodolfo Caiar Burgos e outros (Rio-RJ)
0003 Ana Vilela (Poços de Caldis-MG)
0004 Wilma DrnihDaua Vilela (Poços de Caldas-MG)
0005 JoIotenonoCavalcantelNovalguaçu-RI)
0006 OdeteDinu (Poços di Caldis-MGI
0007 PedroOlivoPoocelPoçosdeCildis-MG)
0008 JulioRiosSim&s (Rio-RJ)
0009 MoisesVieiraCavaleanteltovelrueçu-RI)
0010 SandnPnsleimdiBanos(Rio-RJ)
0011 JoseGeieldoBirtosalManhuiçu-MG)
0012 SidmiNiceioli (Poços de Caldis-MG)
0013 RuydiSlkiRitnlralNMi-R))
0014 Clube Investimento ProspietiviPV (Rio-RJ)
0015 AçíeseReaçíes(Rio-RJ)
0016 ClubedoBolsoVimlFoidolguaçu-PRI
0017 Clutn da Investimento Capacatt (Rio-RJ)
0018 VandHleiTeiioira de Oliveira (Rio-RJ)
0019 Joio Batista de Almeida (Nova Iguaçu)
0020 MoneylnvestClublRio-RJ)
0021 GiakJiMaranDanHlPoçosdeCildis-MG)
0022 AgithlCrumm (Rio-RJ)
0023 Ducanas Club Multiptic (Rio-RJ)
0024 OditiVilele(PoçosdeCaldisRJ)
0025 Carlos Alberto Guedes de Silva (Rio RJ)
0026 Oom Vital Clube (Niterdi RJ)
0027 TI na hora da virada (Rio RJ)
0028 Nacional JTC (Nova Igusçu RJ)
0029 FlivioAndiadedosSantosClubelmelnvestlRnRJ)
0030 Clube Kli Niquel (Manhuaçu MG)
0031 MariniriLIdalRioRJ)
0032 Deltaoil (SJo Paulo SP)
0033 OdirCoelhodaSihra(Novalgui;uRJ)
0034 Abad Invest (Rio RJ)
0035 Alvim Sá Freire de Ume (Belo Homonte MG)
0036 ElpidaDinu (Poços de Caldas MG)
0037 Ma rior Arjal Club Investimento (Rio RJ)
0038 Bendrl Money Club (Rio RJ)
0039 AlviroElyMonteiroVileli(PDÇOsdeCaldisMG)
0040 Pedro Ponce (Poços de Caldas MGI
0041 Josi Ângelo Santos do Valia (Rio RJ)
0042 Clube de Investimento Oaninui (Rio RJ)
0043 rvinPilrou(Vil6naES)
0044 GritabrasilIRioRI)
0045 Grupo Financeira Itajuba (Niterói RJI
0046 CHibeOmicralla(RioRJ)
0047 Fundo do Poço (Rio RJ)
0048 Grupo Campem de Investimentos CSio Geraldo MG)
0049 Mauricio Pereira Dias (Rio RJ)
0050 IfercedesSantosdoVallelRioRJ)

VALOR TOTAL

175.144.330
146740.450
143.580.698
142.748.505
134.133.005
133.523.250
132.914.268
130602.110
129.304.550
128.747.320
127.527.500
127.519.479
126.065.375
123.580.950
123.104.145
122.022.650
120.851 236
120.166585
119.179.750
118.488000
116745.424
116 5% 192
116.069.685
116.066.822
115.866.007
115.200.132
115.0)6.420
114.784.885
114.723.480
114.692.950
114.659.968
114.186.663
114.017600
113.859.120
113.722.495
113.430.422
113.409.233
112.884.108
111.997.326
111.798.816
111.381.425
111.293.978
109.666.420
109184.557
108.747.632
108 504.000
108.378.757
107.830318
107.671670
107316.480

Simulação encerra a primeira fase
Depósito

afastar
investidor

O mercado de ações começa
a viver um clima parecido com
o de 1971 no que se refere às
subscrições. Ou seja, quem
lança as ações é que dá as
cartas no mercado. Na coloca-
çào das ações da Elebra, por
exemplo, os três bancos de in-
vestimento que lideraram o
lançamento exigiram que os
demais intermediários financei-
ros depositassem em dinheiro o
valor correspondente aos títu-
los que pretendiam reservar.

A subscrição total da Elebra
era de CrS 7 bilhões 500 mi-
lhões. mas somente 30% dos
pedidos foram atendidos e cer-
ca de CrS 12 bilhões foram
devolvidos sete dias depois,
sem qualquer compensação fi-
nanceira. Com as taxas de ju-
ros que vigoraram no open
market no final do ano, CrS 12
bilhões parados por sete dias
representaram um prejuízo de
CrS 500 milhões para os invés-
tidores.

Em proporção menor, esse
mesmo esquema de exigência
de depósito prévio, para devo-
lução posterior sem compensa-
çào. foi feito no lançamento da
Curt. Se a moda pega. o merca-
do de ações, como um todo.
mais uma vez será prejudicado.

Hoje começa a última semana do
Desafio da Bolsa neste trimestre. Quem
ainda está participando não deve mandar
cupom agora, pois as operações serão
desfeitas automaticamente esta semana,
ou seja, todas as ações compradas serão
vendidas, para a apuração do resultado do
mês.

Nos dois próximos domingos, o
JORNAL DO BRASIL publicará os no-
mes dos vencedores dos dois últimos gru-

pos e dos vencedores de todo o trimestre,
que serão premiados. O primeiro lugar do
trimestre dentre os investidores indivi-
duais ganhará uma viagem a Nova Iorque
e o primeiro lugar dentre os clubes de
investimento terá como prêmio CrS 10
milhões, para serem divididos entre seus
integrantes.

Também no próximo domingo o
JORNAL DO BRASIL voltará a publicar
os cupons normalmente, para que os

leitores possam concorrer a um novo
trimestre do "Desafio. Todos poderão
começar de novo suas simulações de in;
vestimento na bolsa de valores, dentro
das mesmas regras que vigoraram no
último trimestre. Nesta nova etapa, po:
rém, o programa do computador utilizado
pela Bolsa do Rio foi aperfeiçoado, para
processar as operações de acordo com
algumas sugestões feitas pelos partici-
pantes.

Z^y**^\^^mzgr yr \ _____

Você está convidado a parti-
cipar da segunda etapa do De-
safio da Bolsa. E a sua segunda
chance de ganhar uma viagem a Nova Iorque, um curso
de Operador de Pregão (na própria Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro) ou, no caso dos Clubes de nvestimento,
um gordo prêmio em dinheiro.

Procure no próximo domingo, no Jornal do Brasil, o
cupom para você preencher. E prepare-se para fazer uma
boa viagem.

DESAFIO
CONTINUA.

JORNAL DO BRASIL j

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
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Gilson Barreto

Verão carioca cria "Marketing" do sanduíche chega ao Rock in Rio
oportunidade para
grandes negócios

O Rock in Rio (11 de janeiro), o Carnaval (16 de
fevereiro) e a corrida de Fórmula 1 (7 cie abril) criam neste
verão carioca a oportunidade para grandes negócios. O presi-
dente da Associação de Hotéis de Turismo (AHT), José
Eduardo Guinle. do Copacabana Palace, espera que, durante a
semana do Carnaval, somente os 12 hotéis de 4 e 5 estrelas da
cidade faturem cerca de CrS 15 bilhões.

O Rio oferece mais de 20 mil apartamentos em seus hotéis
e motéis, e para o Carnaval os 12 associados da AHT, que
dispõem de 4 mil 200 apartamentos, já estão com 95% das
acomodações comprometidas. Nos hotéis cariocas de 5 estrelas,
a mais alta na classificação da Embratur, a diária chega a CrS 4
milhões 500 mil, na suíte principal.

Dólar Turismo
De 400 mil a 500 mil turistas visitarão o Rio em 1985, e os

estrangeiros devem deixar aqui 100 dólares por dia, em média.
Durante o Carnaval, a diária mínima nos hotéis de 4 e 5 estrelas
eqüivale a 120 dólares — acrescentou José Eduardo Guinle.
Normalmente, os eventos importantes são vendidos em "paço-

tes" de 5 a 7 dias e, quando se trata de simpósios e feiras, o
gasto diário dos estrangeiros fica acima de 200 dólares.

O presidente da Associação de Hotéis de Turismo frisa que
seus 12 associados não estão com todos os apartamentos
vendidos para o Carnaval, mas tão-somente "comprometidos".

Há reservas, mas muitas delas ainda não foram confirmadas e
pagas. Durante a realização do Rock in Rio, se todos os
apartamentos dos hotéis forem ocupados, os turistas poderão
recorrer aos motéis, muitos deles situados próximos ao local de
realização dos espetáculos.

— O ano começa com boa expectativa, para o turismo e o
Brasil — diz José Eduardo Guinle. Para ele, "turismo é uma
atividade que envolve toda a comunidade, e pode beneficiar a
todos, do táxi à loja, da diária paga nos hotéis à arrecadação de
impostos pelo Governo". Por isso, defende a adoção do dólar-
turismo, de forma a garantir ao visitante estrangeiro uma taxa
de câmbio que leve em consideração o valor real de compra de
sua moeda, em lugar da taxa oficial, menor.

José Eduardo Guinle considera o Rock in Rio uma
promoção 

"excepcional", mas acrescenta: "Pena que seja em

janeiro." Melhor seria a realização do festival em maio ou

julho, quando é mais baixa a ocupação dos hotéis cariocas. O
Rio, que segundo pesquisas é a quinta cidade do mundo na

preferência dos turistas, e recebe 68% dos viajantes estrangei-
ros que vêm ao Brasil, merece um calendário que inclua pelo
menos uma grande atração mensal — acrescenta o empresário.

A Embratur, em sua opinião, "tem 
que deixar de ser uma

escola de dirigentes de turismo, e passar a ser dirigida por uma
pessoa ligada ao setor". De preferência, um carioca. Afinal,
quem mais entende do turismo no Brasil? — questiona José
Eduardo Guinle.
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ROMUALDO BARROS Q BoVs adapta-se à linguagem dos jovens e promete um "alto astral"

Entre os arrepios das músicas de
Nina Hagen ou as emoções ardentes do
som de Rod Stewart, quem for ao Rock in
Rio poderá escolher entre um sanduíche
quente ou frio para equilibrar o astral.
Quente, foi o marketing escolhido pela
McDonald's, que entre 800 metros de
néon, num espaço de 1 quilômetro e
meio, vai tentar ofuscar as 800 lâmpadas
pisca-pisca que o Bob's, também no mes-
mo espaço, usará para destacar seus san-
duíches de saladas frias, num marketing
que ressalta o calor de janeiro.

Peter Rodenbeck, presidente do
McDonakTs, diz que está preparado para
atender 1 milhão de pessoas em 10 dias
de Rock in Rio, o que significa o equiva-
lente a quase 20% da poDulação da
cidade do Rio de Janeiro. Já François
Lemaistre, do Bob's, prevê servir 500 mil
pessoas, que vão consumir 90 mil copi-
nhos de sorvetes, 500 mil sanduíches, 160
mil litros de suco de laranja e 160 mil
saquinhos de batatas chips.

O McDonald's náo estimou ao certo
o volume de vendas de seus produtos,
mas Peter arrisca dizer que no mínimo vai
vender 900 mil Big Mac, seu carro-chefe
na disputa do mercado com o Bob's. "E
nessa nós estamos com toda carga" —
comentou Peter — "dando força, princi-
palmentè, à qualidade. Nós instalamos
uma cozinha capaz de atender 7 mil
clientes por hora com produtos frescos".

Quem ganha?
Enquanto o Bob's desfruta da facili-

dade de ter a apenas 4 quilômetros de
distância do Rock in Rio o seu maior
centro de preparo, que em menos de 10
minutos pode abastecer os 48 freezers da
enorme lanchonete tipo tenda de circo, o
McDonald's montou uma cozinha gigan-
tesca que só perde para a do McDonald's
no zoológico de Toronto, no Canadá.

Mas essa tecnologia de rapidez na
produção de nada adianta se a equipe de
atendimento não for especializada. E, aí
também entre o marketing em funciona-
mento. O Bob's preocupa-se especial-
mente com o treinamento técnico dos
seus empregados. Eles devem ser, sobre-
tudo, velozes. Por isso, das 350 pessoas
que trabalharão em função do Rock in
Rio só 150 são recém-contratadas. São
estudantes que usarão calças jeans ou
shorts com camisetas vermelhas e fitas na
cabeça.

Para o McDonakTs, o fundamental,
diz Peter, é um atendimento bem feito.

"Em se tratando de serviço de alimenta-
ção, o cliente não volta se for mal atendi- .
do ou a comida não for boa" — comenta
ele, depois de reafirmar que a prioridade 

'-

número um para a cadeia McDonakTs
tanto no Brasil quanto fora é a qualidade
dos seus produtos. Secundo Peter, só
para atender o Rock in Rio a McDonald's
plantou 25 mil pés de alface que serão
colhidos diariamente em Mogi das Cru-
zes, São Paulo, e serão transportados ;
para o Rio, diretamente para a Barra.

Mas, o bom humor e a satisfação do
empregado são qualidades imprescindí-
veis para se trabalhar na cadeia McDo-
nald's. E esses foram os fatores que
pesaram na seleção dos 350 jovens con-
tratados pela empresa, e que serão orien-
tados por 100 já experimentados funcio-
nários da rede. Peter contou que, assim
como no Bob's, o período de trabalho no
Rock in Rio será de seis horas para que os
jovens empregados também possam as-
sistir ao espetáculo.

Disputa psicológica
Mas, na verdade, a corrida dos ham-

búrgueres, sucos, sorvetes e batatas fritas
entre o Bob's e o McDonakTs não passa
de uma disputa psicológica de marca
porque nenhuma nem outra rede espera
faturar o bastante durante os 10 dias a
ponto de cobrir seus custos de instalação
para tão pouco tempo.

O McDonald's, por exemplo, segun-
do afirma seu presidente, está gastando
cerca de CrS 170 milhões em suas instala-
ções e o Bob's, embora não tenha ainda
uma estimativa exata, não está muito
distante desta cifra. Ambos estão certos
de que não haverá lucro imediato para
ninguém. Porém, a longo prazo os ga-
nhos virão na certa, porque poucas sáo as
oportunidades de, num mesmo espaço,
fazer uma promoção que atinja entre 350
mil a 400 mil pessoas por dia.

E é por conta desta oportunidade que
o Bob's, que até poucos anos dominava o
mercado de lanchonetes no Rio com uma
filosofia mais tradicional, hoje se inte-
grou perfeitamente à vanguarda, cha-
mando em seus cartazes a moçada para
"um rango natural" num"alto astral". E,
a McDonald's, que teve sempre como
preocupação integrar-se ao máximo com
o ritmo da juventude, procurou despertar
o interesse dos jovens usando em sua
lanchonete muito néon, cor e fotos dos
artistas famosos que se vão apresentar no
festival.

'5_

GRAÇA MONTEIRO
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Fotos de Geraldo Viola

Renda no Ceará assusta Governador
Fortaleza — A renda per capita do

cearense é, hoje, de apenas 517 dólares,
ou seja, um quarto do que ganha um
cidadão da faixa mais pobre dos Estados
Unidos, afirmou o Secretário dc Planeja-
mento do Ceará, Osmundo Rebouças. A
informação assustou o Governador Gon-
zaga da Mola e todo o seu secretariado
que se reuniu na semana passada para
fazer uma avaliação do desempenho ad-
ministrativo do Governo estadual.

Segundo o Secretário do Plancjamen-
to, a economia cearense foi salva em 84
pela volta das chuvas, que proporciona-
ram uma safra recorde na agricultura.
Apoiado cm números que mostram a crise
que o Ceará atravessa, o economista Os-
mundo Rebouças citou um dado inédito:
por causa das altas taxas de juros, o
sistema financeiro do Nordeste — princi-
palmente o do Ceará — foi inibido, o que
se verifica pela retração no volume de

empréstimos e depósitos em agências ofi-
ciais.

Como exemplo, o secretário citou o
Banco do Nordeste, cujos depósitos, em
30 de setembro, apresentavam uma redu-
ção de 51% em relação a 1983. Os em-
préstimos diminuíram 1%, percentual pe-
queno, porque o BNB é um dos bancos
oficiais que mais repassam recursos fede-
rais dos diferentes programas do Go-
verno.

Comprando a máquina, o fumante ganha 50 papéis e um saquinho com filtros

ÉJfc, ¦¦: J' LimB-_-iMII

Paulo afirma que, corn a prática,
qualquer pessoa faz um cigarro
igual ao da fábrica em 1 minuto
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Máquina caseira ajuda
fumante a economizar

Toda vez que é anunciado um
novo aumento de cigarros — como o
do próximo dia 16 — os fumantes
inverterados juram por todos os santos
que vão parar de fumar. As promes-
sas, entretanto, não duram mais que
uma semana. Ficar na base do "se me
dão" é medida pouco simpática aos
amigos e aplicar a verba dos cigarros
na compra de balas, doces e chicletes
acaba se revelando também uma alter-
nativa dispendiosa.

Essa constatação levou o enge-
nheiro metalúrgico Paulo de Tarso
Oliveira Pires, 29 anos, a criar e paten-
tear a primeira máquina de fazer cigar-
ros com tecnologia inteiramente nacio-
nal. A idéia surgiu em 82. quando
Paulo morando na Inglaterra desço-
briu que para economizar os ingleses
estavam fazendo seus próprios cigar-
ros com maquininhas caseiras:

— Quando voltei — conta o en-
genheiro —, trouxe várias de presente
e foi um sucesso entre os amigos. Fiz
algumas pesquisas, descobri que náo
havia nada patenteado no gênero e
inventei a minha máquina. A principal
dificuldade foi adaptá-la ao tamanho
dos papéis disponíveis no mercado.

Com cerca de oito centímetros de
comprimento, a máquina — batizada
de Rolling por seu inventor — consiste
num pequeno berço de melai onde são
fixados dois rolos de madeira envoltos

em plástico. Ela vem acompanhada de
um pacote com 50 papéis e um saqui-
nho com 50 filtros, o que reduz em
60% o preço dos cigarros, baixando o
preço do maço de uma marca popular
como a Hollywood para CrS 440. O
mesmo maço de Hollywood comprado
pronto custa CrS 1 mil 200.

O inventor garante que em menos
de um minuto qualquer pessoa faz seu
cigarro, já que o kit vem acompanha-
do de um detalhado folheto com ins-
truções para o manejo. Com a prática,
qualquer um fica cobra e faz cigarros
tão perfeitos como se tivessem saído
da fábrica. Segundo o engenheiro, a
principal vantagem do invento é que
cada fumante pode comprar na loja de
sua preferência a marca de tabaco que
desejar. Nas tabacarias do Rio, os
preços variam de CrS 250 a CrS 675 o
pacote, que permite fazer, em média,
50 cigarros.

Paulo que já está comercializando
mais de 1 mil máquinas por mês só no
Rio e não esconde sua intenção de
"espalhar o invento pelo país". Vendi-
da nas tabacarias da Estação das Bar-
cas e do Rio-Sul. nos supermercados
Carrefour e Freeway. além do escrito-
rio (246-1844), a Rolling custa CrS 5
mil.

CRS 1.236.5!
Foi o nosso vol ume de negócios na compra e

venda de ações, na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, no ano de 1984.

London Multiplic Corretora continua sendo
a primeira colocada no país nos últimos anos.

Procure você também ou coloque sua em-
presa em contato conosco através dos telefones
263-6364 no Rio de Janeiro ou 35-2041 em São
Paulo, e converse com um dos nossos especia-
listas.

AIMÉE LOUCHARD

LONDOM—""
CORRETORA DE VALORES

Possibilita o crescimentovertical,
estimula os negóciosea econo-
mia, a indústria produz mais, o co-
mércio vende mais, mais empre-
gos são gerados, pontas de esto-
que do ratai são I quidadas, mais
circulação de riquezas, e muito
mais benefícios para todos.

E nisso que vai dará campanha
que o Jornal do Brasil está reali-
zando, em resposta ao desafio lan-
çado pela Confederação hacional
dos Diretores Lojistas,para incenti-
var as vendas neste inicio de ano.

Durante janeiro e fevereiro,
quem publicar anúncio com des-
conto nos seus produtos ou servi-
ços, ganha do Jd o mesmo des-
conto no preço do anúncio, até o li-
mite máximo de 50%.

Resultado: ganha quem anunciar
e quem comprar.

É o Jornal do Brasi! ajudando você
a começar o ano vendendo mais.

DESCONTO
PRA CÁ
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ADESCONTO
PRALÂ

Consulte o
Departamento
Comercial do

Jornal do Brasil ou
suas sucursais.

CNDL
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Cafeicultor baiano
abandona lavoura
se não tiver ajuda

Salvador — Diversos produtores de café abandona-
ram suas fazendas na Chapada Diamantina e, se não forem
adotadas medidas governamentais urgentes para recuparar
a lavoura, pretendem abandonar as plantações em alguns
municípios da região onde a quebra de safra foi maior.
Esta é a conclusão da diretoria do Centro de Comércio de
Café da Bahia, depois de uma ampla discussão sobre a
crise da caíeicultura no Estado, conforme sintetizou o

presidente Alberto Schmidt. A colheita estadual na safra
de 1984 não passou de um terço das 2 milhões 100 mil sacas

previstas inicialmente.
Ao alcançar a quinta posição nacional entre os

Estados produtores, há dois anos — quando colheu 1
milhão de sacas de café —, imaginava-se que rapidamente
a Bahia chegaria a terceiro maior produtor. Esta, pelo
menos, era a previsão do Grupo Executivo de Racionaliza-
ção da Caíeicultura (Gerca), considerando o crescimento
obtido pelo setor nos quatro anos anteriores. Mas o

processo de expansão se inverteu, sobretudo por falta de
apoio técnico e creditício do Governo, e ainda por causa da

política de cotas de comercialização adotada pelo IBC,
afirmam produtores e exportadores.

Projeto inacabado
Passados seis anos da publicação de um amplo estudo

feito pelo Governo do Estado visando a tornar a Bahia um
dos principais produtores de Café do país, os dados são
atualmente bem modestos do que na previsão inicial, como,
destacou o diretor da Federação da Agricultura do Estado
da Bahia (FAEB), Paulo Roberto Villa. Também presi-
dente da Comissão Permanente de Crédito Rural da
Confederação Nacional da Agricultura, Villa define a nova
cafeicultura baiana como um "projeto inacabado".

Atualmente, não há mais de 160 milhões de covas das
560 milhões projetadas, assim como do potencial mínimo
de 360 mil hectares só foram ocupados efetivamente pelo
café pouco mais de 100 mil hectares em toda a Bahia, que
concentra o plantio nas regiões da Chapada Diamantina e
de Vitória da Conquista.

Já na safra 83/84, a Bahia havia respondido por
menos de 3% da produção nacional de café, gerando
somente 0,1% do total de ICM arrecadado. Para efeito
comparativo, foi de 10,4% a participação do cacau,
principal produto agrícola do Estado.

Técnicos dos órgãos governamentais reconhecem que
é quase impossível atingir a meta oficial de mais de 500
milhões de covas plantadas devido a problemas fitos-
sanitários — principalmente na Chapada Diamantina —, à
dificuldade de obtenção de financiamento, e ao aumento
exagerado dos custos, segundo cafeicultores baianos, ai-
guns deles vindos do Sul do país logo depois da ocorrência
de geadas no Paraná, há alguns anos, como é o caso do
agricultor Carlos Ferraz, que já pensa em vender suas
terras.

— A cafeicultura baiana foi implantada de acordo
com as orientações técnicas do IBC que, no entanto, não
atentou para aspectos peculiares da região, introduzindo
aqui as mesmas técnicas preconizadas para o Sul do país —
comentou o presidente da Cooperativa de Vitória da
Conquista, Nelson Quadros. — Por ser unia lavoura
emergente, era indispensável a criação de centros de
pesquisa e campos de experimentação para verificar as
condições de clima, solo, topografia, etc. Mas nada disso
houve.

Essa "imprevidência", como disse Quadros, levou os
cafeicultores a usarem suas fazendas como "cobaias".

Alegam que não houve uma assistência técnica efetiva.
"Medidas nesse sentido foram tomadas, em alguns casos,
já tardiamente, quando as lavouras, debilitadas, não mais
podiam responder com uma boa produtividade", afirma o
produtor.

A seca ocorrida nos últimos quatro anos agravou o
problema, principalmente as lavouras já debilitadas. Mas,
diante disso, está havendo um tratamento "discriminató-

rio" por parte do Governo, segundo o presidente da
Cooperativa de Conquista:

— No Centro-Sul, quando as geadas destruíram os
cafezais, foram adotadas medidas efetivas para recupera-
ção das lavouras atingidas. Aqui, o Governo tem agido
com medidas paliativas e protelatórias (como prorrogação
de débitos, por exemplo), ao invés de recuperar as áreas
atingidas. Paradoxalmente, fomos pressionados pelo pró-
prio Governo a pagar os débitos de custeio agrícola do ano
anterior.

Paulo Villa, que também preside a empresa Agropas-
toril Utinga S.A., lembra que tem havido uma queda
progressiva do volume de crédito ofertado tanto para
custeio quanto para investimento,

Este momento de crise propiciou uma união inédita
na Bahia, objetivando a ampliação e a reformulação do
programa de custeio especial para a recuperação de
cafezais, aprovado pelas autoridades responsáveis pela
política cafeeira nacional: empresários e parlamentares (da
oposição e da situação) estão se mobilizando de diversas
formas, inclusive com uma sessão especial na Assembléia
Legislativa.

Na Bahia, são 53 municípios que plantam café do tipo
arábica. O Insittuto Brasileiro do Café considera "a

plantação existente na Bahia suficiente para abastecer todo
o Nordeste" e afirma que outros Estados "produzem o
necessário para atender toda a demanda nacional e ainda
cumprir os contratos externos". Segundo um técnico do
órgão, o plantio financiado parou em 1981.

A inclusão de todos os municípios produtores de café
no programa especial de recuperação da lavoura e a

garantia de encargos financeiros de 35% ao ano para
custear o programa, com prazo de pagamento de três anos,
são as principais reivindicações dos cafeicultores. Eles

querem, ainda, prorrogação dos débitos de custeio relati-
vos à safra de 83/84 sob a forma de consolidação das
dívidas.

RAIMUNDO LIMA

Exportador carioca
apoia Aloísio Garcia

O presidente do Centro do Comércio de Café do Rio
dc Janeiro, Ialdy Reis dos Santos, enviou telex de apoio ao
presidente do Instituto Brasileiro do Café, Aloísio Garcia,
que vem sofrendo críticas da Associação Comercial de
Santos.

Depois de destacar o "esforço 
que o IBC vem

desenvolvendo para a abertura de novos mercados com-
pradores, de países não-membros da Organização Interna-
cional do Café (OIC)", Ialdy Reis dos Santos pede a
Aloísio Garcia que promova 

"a adequada regulamentação
dessas operações, visando, definitivamente, dotá-las de
uma imprescindível transparência, tão bem enfatizada por
vossa excelência desde o início de sua gestão".

O Brasil exportou em 1984 aproximadamente 19
milhões 597 mil sacas de café (verde e solúvel), das quais 2
milhões 799 mil sacas para países não-membros da Organi-
zação Internacional do Café. Os preços praticados para
tais nações consumidoras chegaram a ser a metade daque-
les acordados no âmbito da OIC, e dirigentes do IBC
temiam que as sacas vendidas a esses países acabassem no
mercado valorizado pelo acordo internacional do café.

Quando assumiu a presidência do IBC, Aloísio
Garcia recebeu proposta da Sofigest Société Financière
SA, sediada em Genebra, na Suíça, para a colocação de
100 mil a 300 mil sacas de café na China. Levada a questão
ao Ministro da Indústria e do Comércio, Murilo Badaró,
foi autorizada uma operação inicial de até 100 mil sacas,
bem como uma "açáo 

promocional" com recursos do IBC
até 12% do valor. O negócio provocou o protesto da
Associação Comercial de Santos e ate agora náo foi
concretizado.

Déficit estadual cai para Cr$ 20 bilhões em 84*
Arquivo ,.-.._,._•_ .......
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César Maia diz que o déficit pode ser co—

berto com dois dias de arrecadação

O Estado do Rio de Janeiro fechou o
ano de 1984 com déficit de CrS 20 bilhões,
contra CrS 580 bilhões em 1982 e CrS 332
bilhões em 1983 (a preços de 84), informou o
Secretário de Fazenda, César Maia. "Vinte

bilhões sâo um déficit insignificante, equiva-
lem a dois dias de arrecadação", comentou.

Ele atribuiu a forte redução do déficit à
contenção de despesas supérfluas, à redução
ao mínimo dos investimentos com recursos
do Tesouro e, principalmente, à contenção
do endividamento, De fato, o serviço da
dívida, que era de CrS 368 bilhões em 1982 e
CrS 339 bilhões no ano seguinte (sempre a
preços de 1984), caiu para CrS 300 bilhões no
ano que passou.

Não fosse o serviço da dívida, o resulta-
do financeiro do Estado teria sido ampla-
mente favorável. Afinal, o resultado fiscal —
a diferença entre receitas reais e despesas
reais (náo financeiras) —saltou de um déficit
de CrS 212 bilhões em 1982 para um supera-
vit de CrS 280 bilhões em 1984.

Receita maior
Na comparação com 1983, a receita do

Estado cresceu, mas ainda não voltou aos
níveis de 1982. A receita total atingiu em
1984 CrS 1 trilhão 933 bilhões, contra CrS 1
trilhão 869 bilhões em 1983 e Cr$ 2 trilhões
525 bilhões em 1982.

A recuperação da receita em relação a
1983 deveu-se ao crescimento das receitas
próprias líquidas (já descontadas as transfe-
rências para os municípios), que passaram de
CrS 1 trilhão 578 bilhões em 83 para CrS 1
trilhão 718 bilhões em 84 (mas ainda sem
atingir os CrS 1 trilhão 955 bilhões obtidos
em 1982). As transferências do Governo
federal para o Estado em nada contribuíram
para o incremento da receita estadual. Elas,
que já haviam caído de Cr$ 570 bilhões em
1982 para CrS 291 bilhões em 83 foram ainda

menores no ano passado: apenas CrS 215
bilhões.

A comparação dos gastos operacionais
do Estado nos três últimos anos mostra que a
maior parcela de responsabilidade pela redu-
çáo do déficit deve ser atribuída mesmo à
contenção de despesas: os gastos com pes-
soai caíram de CrS 1 trilhão 775 bilhões em
1982 para CrS 1 trilhão 597 bilhões em 1983 e
CrS 1 trilhão 380 bilhões em 84. O capítulo
outras despesas despencou de CrS 962 bi-
lhões em 1982, para CrS 265 bilhões em 1983
e teve um ligeiro aumento para CrS 273
bilhões no ano passado.

A arrecadação do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias-ICM — principal fonte
de receita do Estado — somou Cr$ I trilhão
920 bilhões, o que representou um cresci-
mento nominal sobre 1983 de 242% e real de
7%.

Mudanças na estnitura
O Secretário César Maia está convenci-

do de que a melhoria no desempenho finan-
ceiro do Estado é efeito das mudanças intro-
duzidas na estrutura organizacional da Secre-
taria, antes centrada quase que exclusiva-
mente nas atividades de finalização. "A

Secretaria passou a ter efetiva hegemonia
sobre a administração financeira do Estado,
antes dividida entre o Banerj e a Secretaria
de Planejamento" — comenta César Maia,

Além disso, as atividades de planeja-
mento passaram a ser tratadas com ênfase
especial. O Secretário copia o método de
desenvolvimento organizacional e de plane-
jamento da empresa americana Texas Instru-
ments — "esse método é a minha Bíblia",
diz ele, apontando para um volume na estan-
te de seu gabinete. Tal método baseia-se em
dois conceitos principais: a atividade de
planejamento é de todos, não de um grupo
de elite da organização; e a instância opera-
cional deve ser separada da estratégica.

Assim, instituiu a partir de setembro um
sistema de seminários no qual o primeiro
escalão da Secretaria reúne-se para traçar
diretrizes para o futuro. Em seguida, novos
seminários são feitos envolvendo o pessoal
de segundo escalão, que se encarrega de
transformar essas diretrizes em programas e,
posteriormente, são definidos gerentes para
cada um dos projetos resultantes. A progra-
maçáo de 1985 já foi definida dessa maneira.

ICM dá samba
A preocupação com o treinamento de

recursos humanos também tornou-se uma
constante. Para começar, a Secretaria criou
no ano passado com a UERJ um Núcleo de
Estudos Fazendários destinado a produzir o
debate sobre o problema fazendário e a
treinar quadros para o setor. Esse núcleo
pretende ser o embrião de um futuro Institu-
to Superior de Estudos Fazendários, que
incluirá a criação de um curso de mestrado
em Direito Tributário, inexistente no Brasil.

Entusiasmado com a experiência da
França, onde desde a escola primária as
crianças aprendem o que sáo impostos e para
que servem — "os franceses atribuem o êxito
de seu sistema tributário a essa conscientiza-
ção desde a infância", diz César Maia — o
Secretário quer introduzir uma prática seme-
lhante nas escolas do Rio.

Uma primeira experiência nesse sentido
foi feita no ano passado nas escolas públicas
da Tijuca. Os escolares fizeram trabalhos
sobre impostos — desenhos, redações, até
um samba sobre o ICM apareceu.

Para este ano, o Secretário planeja es-
tender essa atividade a todas as escolas da
rede pública do município. Já está marcada
para agosto uma Semana do ICM.

TEREZINHA COSTA

Arquivo São Paulo também se recupera

João Sayad garante que 85 será melhor

Sáo Paulo — A arrecadação de ICM —
Imposto de Circulação de Mercadorias —

pelo Estado de São Paulo, chegou a CrS 5
trilhões 511 bilhões 396 milhões, em 1984,
registrando um crescimento nominal de
233,04% no período. Para 1985, segundo
previsões da Secretaria de Fazenda, a previ-
são é continuar crescendo acima da inflação,
devendo atingir um recolhimento da ordem
de CrS 17 trilhões.

No ano passado, foi invertido o perfil de
desempenho do ICM — imposto responsável
por 95% da receita da administração paulista
— que, em 1983, registrou uma queda real
de 20%. Ao revelar esses números, o Secre-
tário de Fazenda, João Sayad, apontou como
causas da recuperação as campanhas de
esclarecimento público, aperfeiçoamento da
máquina de arrecadação e, principalmente, o
combate à sonegação, com a contratação de
1 mil novos fiscais, dobrando o contingente
existente.

Finanças delicadas
Ao analisar o desempenho financeiro

paulista em 1984, Sayad explicou que o setor
público ainda está com suas finanças em
situação delicada, mas elas estão equaciona-
das e consolidadas. "Estamos vivendo um

quadro de dificuldade programada, mas o
saneamento a que submetemos a máquina
estadual no ano passado permitirá oferecer
melhores serviços públicos em 1985", acres-
centou.

O secretário ressaltou que as maiores
dificuldades financeiras encontradas pela ad-
ministração Montoro foram as questões do
endividamento e o custeio das estatais. A
dívida interna do Estado em 1984 foi de CrS
3 trilhões (valor aproximado das 130 milhões
de ORTPs/Obrigações Reajustáveis do Te-
souro Paulista).

São Paulo deverá continuar optando pe-
Ias ORTPs, "pois ela é a forma mais barata e
conveniente de endividamento", afirmou
João Sayad. Ainda no âmbito interno, o
Estado estava inadimplente com o BNH,
com dificuldades de pagar o serviço da
dívida, da ordem de CrS 250 bilhões. Após
negociações com o Governo federal, acertou
pagar só os juros, renovando o principal.

Igualmente crítico foi o equacionamento
da dívida externa do Estado, que em 1984 foi
de 5 bilhões de dólares. Os juros deste débito
custaram 750 milhões de dólares e as amorti-
zações outros 750 milhões de dólares, mais
500 milhões de dólares de dívidas náo pagas

em 1983. A saída, depois de negociar com o
Governo Federal e os bancos estrangeiros,
foi também renovar o principal, pagar os
juros e os atrasados.

Para 1985, conforme decisão adotada na
última reunião do Conselho Monetário Na-
cional, os Estados deverão pagar 10% do
principal e a totalidade dos juros, o que para
São Paulo representa 835 milhões de dólares.
"Será difícil cumprir essa determinação, mas
em função da renegociação da dívida externa
do país, que inevitavelmente será feita agora
pelo novo Governo, esperamos uma redução'
dos juros. Ao mesmo tempo, com a continui-
dade do reaquecimento econômico, a nossa
receita também aumentará, dando uma
maior folga de caixa", previu Sayad.

Quanto ao custeio das estatais, o Secre-
tário de Fazenda revelou que muitas dessas
empresas dependiam fortemente do Tesouro
estadual. No saneamento, o quadro de pes-
soai dessas empresas foi reduzido em 2 mil
866 funcionários, verbas foram cortadas e
houve uma reforma administrativa, medidas
que, ao final de 1984, tiraram boa parte das
estatais do "vermelho", essa recuperação
permitiu às empresas saldarem 60% de seus
débitos.

Embrapa começa a
colher variedades
de milho superdoce

Belo Horizonte — A partir da próxima safra, o mercado
brasileiro poderá ser abastecido com a produção nacional do
milho superdoce, doce-de-ouro e doce cristal, que começaram a
ser colhidos agora pela Embrapa — (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária). Utilizando germoplasmas do Havaí e de
Cuba, ela iniciou, em 1979 as pesquisas com essas cultivares e já
está entregando as sementes básicas para os centros e empresas
produtoras de sementes comerciais.

Segundo revelou o engenheiro agrônomo Elto Gama, me-
lhorista do CNPMS (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e
Sorgo), de Sete Lagoas (MG), essas espécies de milho têm
produtividade variável dc 2 a 3 toneladas de grãos por hectare.
Em espigas, chega a 10 t e até a 12 toneladas por hectare.
Salientou que esse tipo de milho não se adapta às regiões sujeitas
a geadas. Em condições favoráveis, foi possível mais de duas
colheitas por ano, utilizando a irrigação.

Nenhum segredo
A entrega das sementes básicas começou a ser feita pelo

Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, de Brasília, que é
também um órgão da Embrapa. De acordo com os dados
preliminares de Elto Gama, que é melhorista Ph.D., este centro
já fez a entrega de cerca de 47 toneladas da semente dos milhos
superdoce, doce-de-ouro e doce cristal à Agroceres, Germinal,
Cargill, Dekalb, Agromen e à Swift Armour, entre outras
produtoras de sementes.

Essas sementes deverão ser multiplicadas este ano e comer-
cializadas para produção de grãos a partir do próximo ano. O
CNPMS, que ainda está passando da fase de produção de
sementes pré-básicas para básicas, deverá fazer em outubro deste
ano a primeira entrega de duas toneladas, que poderão ser
multiplicadas até 400 toneladas, segundo previsão do pesquisador
Elto Gama.

Essas novas cultivares, de polinização aberta, foram desen-
volvidas especialmente para a agroindústria, sendo, também,
adaptadas para cultivo em pequena escala, para consumo in
natura. Uma das suas principais características está no ciclo que é
o tempo contado entre o plantio e a colheita.

"Doce de Cuba"
O superdoce (BR-400) e o doce-de-ouro (BR-401) têm ciclo

médio de 80 dias podendo variar de 75 a 85 dias. O ciclo é maior
no doce cristal, com uma média de 95 dias, variando entre 90 e
100 dias. Os dois primeiros foram melhorados a partir dos

germoplasmas vindos do Havaí e o último, do germoplasma"doce de Cuba".

A altura do pé dessas plantas varia de 2,3m a 2,7m, com
espigas de comprimento médio de 16cm (superdoce), (,9cm (doce-
de-ouro) e 18cm (doce cristal). Pela ordem, essas sementes
apresentam média, baixa e alta resistência à ferrugem. As
melhores produtividades, segundo a Embrapa, têm se verificado
com os plantios de verão.

Elto Gama avisa que não existe segredo no cultivo desses

milhos. Deve-se observar os mesmos cuidados requeridos pelo
milho comum, de acordo com as variações climáticas de cada

região. Comentou que no Brasil náo se tem ainda o hábito do

consumo de sementes do miího-doce, muito apreciado nos

Estados Unidos. Por enquanto, o mercado mais propicio deverá

ser o de conservas, visando, principalmente, as refeições indus-
triais das companhias aéreas.

Belgo implanta programa
de hortas comunitárias

Belo Horizonte — Num programa
inédito no Brasil, a CAF — Companhia
Agrícola e Florestal Santa Bárbara, do
grupo Belgo-Mineira, está complemen-
tando a dieta alimentícia de seus quase 4
mil empregados espalhados por Minas,
Espírito Santo e Bahia, através de hortas
comunitárias e individuais. Em breve,
incluirá nessa dieta produtos granjeiros e,
ainda, carnes de tartaruga gigante da
Amazônia, e de capivara.

Iniciado em maio do ano passado, o
programa já implantou, nas áreas de
reflorestamento da CAF, 15 mil mJ de
viveiros e 30 hortas com cenoura, beter-
raba, alface, mostarda, tomate, salsa,
repolho, couve-flor, pimentão e couve.
Diariamente, nas frentes de trabalho,
essas hortaliças são servidas no almoço
dos empregados de campo, que, ainda,
podem levá-las para consumo em casa
duas vezes por semana, informou o dire-
tor de silvicultura da CAF, engenheiro
José Luiz de Magalhães Neto.

A domicílio
O diretor de silvicultura da CAF

disse que o projeto surgiu a partir de uma
pesquisa dos médicos da empresa, que
constatou um nível médio de calorias na
refeição dos empregados bem abaixo do
mínimo necessário para o trabalho que
executam. Além das sementes para as
hortas comunitárias, os empregados po-
dem levar, mensalmente para as suas
casas, sementes de cinco variedades de
hortaliças, a fim de viabilizar as hortas
domiciliares.

Para incentivar as hortas domicilia-
res, já comuns entre os seus empregados
nas regiões de reflorestamento no oeste
de Minas, vales do Jequitinhonha e Rio
Doce, no sul da Bahia e no Espírito

Santo, a CAF instituiu prêmio de produ-
ção. O prêmio consiste em fornecer im-
plementos e insumos agrícolas (pá, enxa-
da e adubos), aos vencedores.

— O resultado mais estimulante pa-
ra nós está sendo a influência que as
hortas de nossos funcionários promove
entre os seus vizinhos, que não perten-
cem à CAF. Estes passaram, também, a
cultivar hortaliças — comentou José Ma-
galhâes Neto.

Na parte dos grãos, basicamente fei-
jão e milho, a BASA, uma empresa
agropecuária da Belgo-Mineira, realiza o
plantio na forma do mutirão.

Além dessa complementação com
hortaliças, a CAF está introduzindo o
sistema da distribuição de lanche — leite
de soja, pão com manteiga e café — na
região de Santa Bárbara, próxima ao
Vale do Aço. Há mais tempo a empresa
tem o programa materno-infantil, para
controle da alimentação das mães, na
fase do pré-natal, e da criança até atingir
a idade de três anos. Nesse programa,
além do acompanhamento da dieta por
um médico da empresa, a família recebe
gratuitamente leite de soja.

Tartarugas
Mas a fase mais "audaciosa", confor-

me classifica o diretor de silvicultura da
CAF — empresa que faz reflorestamento
e produção de carvão vegetal, recupera-
ção do alcatrão da madeira para substitui-
çáo de óleo combustível nas empresas da
Belgo-Mineira — está na piscicultura e
criação de tartarugas e capivaras para a
complementação alimentícia de seus em-
pregados. A empresa tem em suas pro-
priedades mais de 100 lagos, com área
global acima de 13 milhões de m2.

Com a assistência de técnicos, a CAF

deu início ao peixamento desses lagos e à
instrução a seus empregados para a forma
de realizarem a pesca, não a praticando
em épocas de desova e nem utilizando
equipamentos de captura coletiva dos
peixes. Nessas áreas, segundo o diretor
da empresa, só é permitida a pesca com
anzóis individuais. Neste programa, a
CAF recebe assistência da Epamig —
Empresa de Pesquisas Agropecuárias de
Minas Gerais, e da Escola Técnica de
Agricultura Florestal — pertencente à
Universidade Federal de Viçosa.

O programa de criação de tartarugas
gigantes da Amazônia e de capivaras será
executado no município de Dionísio, no
Vale do Aço, onde a CAF possui uma
lagoa de cerca de 20 hectares. Será cerca-
da uma área para as capivaras, que,
segundo José Magalhães Neto, poderão
atingir o peso de 5 a 6 arrobas — até 90
kg. A sua carne será comercializada pela
Cooperativa Pioneira, que conta com
cerca de 5 mil sócios — empregados da
CAF e das empreiteiras que trabalham
em suas áreas. A cooperativa possui
diversos armazéns e nas áreas mais dis-
tantes faz entregas em caminhões.

Com relação às tartarugas gigantes, a
empresa está coordenando com o IBDF
— Instituto Brasileiro de Desenvolvi-
mento Florestal — a transferência das
matrizes, provavelmente do norte de
Goiás. José Magalhães Neto não soube
determinar o prazo de desenvolvimento
das tartarugas para atingirem a época do
abate. Comentou, porém, que as capiva-
ras podem atingir o peso de 5 a 6 arrobas
em um ano.

No final deste ano, dependendo do
andamento dos programas com as tarta-
rugas e as capivaras, a CAF iniciará a
parte intensiva de frutigranjeiros.

Preços caem no atacado do Rio
O mercado atacadista do Rio abriu o

ano com movimento fraco, queda de
preços dos hortigranjeiros e aumentos
pequenos nas frutas. As maiores altas da
semana foram da farinha de mandioca e
da cebola, produtos pouco expressivos no
consumo popular.

De acordo com a pesquisa semanal
Pesagro-SIMA, a maior queda de preço
ocorreu com o chuchu, que passou de CrS
7 mil 167 para CrS 3 mil 133 por caixa,
com uma redução de 56,28%. O preço do
quiabo no atacado também baixou: de
CrS 11 mil para Cr$ 8 mil 667 a caixa
(-21,20%).

O repolho teve uma queda dc 6,25%
no preço do saco de 30 a 40 quilos, ao
passar de CrS 8 mil para CrS 7 mil 500 e a

cenoura baixou 2,23%, passando dc CrS
22 mil 333 para CrS 21 mil 833 por caixa.

A maior alta foi da farinha de man-
dioca (57,47%, passando de CrS 29 mil
para CrS 45 mil 667 o saco de 50 quilos),
devido à entressafra em São Paulo e
Sanla Catarina. A cebola do tipo pèra,
procedente de São Paulo, subiu 24,21%,
com o quilo passando de CrS 570 para
CrS 708. O feijão-mulatinfeo subiu de CrS
93 mil 333 para CrS 101 mil 667 o saco de
60 quilos, com uma alta de 8,93% e o
milho registrou alta de 2,34% (passou de
CrS 25 mil 667 para CrS 26 mil 267 o saco
de 60 quilos do tipo amarelò-híbrido).

Entre as frutas, a maior alta foi do
limão (8,33%), seguido pela banana-
praia (5%). A laranja-pêra leve pequeno
aumento de 1,72% e o abacaxi caiu

7,89% (o preço da unidade baixou de CrS
1 mil 267 para CrS 1 mil 167).

Nordeste
Os preços dos produtos alimentícios

tiveram um aumento no Nordeste infe-
rior aos de outras regiões do País, como
no Rio de Janeiro, onde os custos de
alimentação subiram 224,5%, enquanto
na região nordestina a alteração de pre-
ços situou-se em 192,4% no ano passado.
Os números são do Centro de Estudos
Econômicos do Bompieço, o terceiro
maior grupo de supermercados do país.
No Nordeste, os produtos alimentícios
que tiveram maiores aumentos foram os
industrializados e as bebidas — 204,6% e
222,0%.
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Supergasbrás é favorita contra o Flamengo
Supergasbrás e Flamengo se enfrentam hoje, às

16h, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, pela fase semifi-
nal do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei. Nas

quartas-de-final, a Supergasbrás, que é a favorita, classi-
ficou-se em primeiro lugar no grupo D e o Flamengo foi
o segundo do grupo C, perdendo para a Pirelli e dando
aos torcedores a impressão de que precisa melhorar
muito para manter suas pretensões ao título.

A Supergasbrás jogará com Aurora, Vera Mossa,
Isabel, Adriane, Sandra e Elianc. A equipe do Flamengo
entrará com Jacqueline, Cristina, Regina Vilela, Regina
Uchoa, Luisa e Ida.

Atlântica derrota
Pirelli por 3 a 1

Sáo Paulo — Num jogo tecnicamente fraco, a Atlântica
venceu a Pirelli por 3 sets a 1, com parciais de 16/14, 8/15,
15/6 e 15/8, ontem à tarde no Ginásio do Ibirapuera, e saiu
com vantagem na fase semifinal do VII Campeonato Brasi-
leiro de Vôlei Feminino. Agora, as duas equipes voltarão a
se enfrentar dia 13, na quadra do Tijuca, no Rio, na

preliminar de Supergasbrás x Flamengo que fazem, hoje,
sua primeira partida.

Em todos os quatro sets, a equipe paulista saiu na

frente do marcador, evidenciando a irregularidade da Bra-

desco-Atlântica, cujas jogadoras foram repreendidas muitas
vezes pelo técnico Marco Aurélio. No primeiro, o mais

equilibrado, a equipe carioca foi surpreendida pelas adver-
sárias, especialmente com os bloqueios e cortadas de Maria
Ângela, além de errar muito. Chegou a estar ganhando de
13 a 8, mas permitiu o empate, para depois fechar em 16/14.

No segundo set, os erros ficaram mais evidentes e nem
a entrada de Dulce, ainda sem forma física ideal, deu
equilíbrio ao time, que perdeu de 15 a 8. A reação só veio no
terceiro set, quando a equipe começou a se encontrar,
especialmente Hclóisa e Helga. Marcou 15 a 6 com certa
facilidade e no terceiro set, após estar perdendo de 5 a 0,

passou à frente nos 8 a 7 e em 19 minutos fechou a partida
com 15 a 8.

CAMPO NEUTRO

HOJE O MELHOR
PROGRAMA É FICAR

IMA MANCHETE

A Supergasbrás venceu o Flamengo (3 a 0) no último encontro dos dois, em outubro
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As imagens da decepcionante campanha
do basquete na Olimpíada de Los Angeles,
quando ficou em nono lugar, ainda estão
gravadas na memória dos torcedores. O desa-
fio de recuperar a credibilidade e o prestígio
do basquete, que já foi bicampeáo mundial,
está nas mãos de Ari Vidal, que volta a ocupar
o cargo de técnico da Seleção Brasileira cinco
anos depois de deixá-lo.

Defensor da idéia de uma renovação total
neste esporte, Vidal divulgou uma relação de
21 jogadores onde não consta o nome de
nenhum dos atletas que foram a Los Angeles.
Destes, 12 participarão dc um quadrangular na
Austrália no fim do mês. Na parte tática, sua
preocupação é o sistema defensivo, responsa-
vel na sua opinião pelos últimos fracassos do
time.

Sem estrehsmos
Outro item que Vidal faz questão de

ressaltar na sua filosofia de trabalho é o
espírito de equipe, aliado à garra e à determi-
nação.

No meu time não fica quem se julgar
estrela e não tiver humildade, independente
de quem quer que seja. Não admito também
jogador desmotivado, pois foram estes fatores
que nos levaram ao fracasso na Olimpíada de
Los Angeles.

Em sua opinião, não é o momento de a
torcida cobrar resultados e sim apoiar a
equipe.

A participação no quadrangular da
Austrália foi uma oportunidade que surgiu.
Mas a nossa meta é o Sul-Americano, no
segundo semestre deste ano, e o Mundial na
Espanha, em agosto de 86. Até lá, acredito
que teremos uma base para a Olimpíada de
Seul, dois anos depois.

Em seguida, admite que alguns dos joga-
dores que integraram a última Seleção pode-
rão ter uma nova chance:

O tato de chamar novos nomes para
esta Seleção não quer dizer que não esteja

pensando no aproveitamento de jogadores
mais experientes e que ainda estão em condi-
ções de contribuir para o basquete.

Na parte tática, reafirma que pretende
adotar um sistema ofensivo, mas que sua
preocupação inicial será a de reformular a
defesa, que na sua opinião tem deixado muito
a desejar.

— Ofensivamente, nós podemos ser con-
siderados um dos melhores do mundo, mas em
compensação temos um sistema defensivo que
é dos piores, e isto precisa ser corrigido.

Das futuras convocações, diz que terá
como ponto de referência o Troféu Brasil, que
será disputado a partir de março pelas 16
melhores equipes do país.

Desafio
O novo técnico da Seleção Brasileira de

Basquete, 49 anos, professor dc educação
física, considera um verdadeiro desafio sua
volta ao cargo de técnico da equipe. Nesta
função foi campeão latino-americano (62),
campeão mundial universitário (63) e campeão
sul-americano (77), obtendo ainda a medalha
de bronze no Mundial das Filipinas (78) e nos
Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, no ano
seguinte.

No exterior, já dirigiu equipes no Peru e
na Arábia Saudita.

— Estou bastante otimista com este traba-
lho que vamos iniciar a partir de agora com a
Seleção Brasileira. Acredito que já no Mun-
dial do ano que vem na Espanha, e na
Olimpíada de Seul, em 88, nós possamos ter
recuperado a credibilidade e o prestígio do
basquete, que tem condições de estar no
mesmo nível das melhores equipes do mundo.

Mas ele faz uma ressalva. Todo este suces-
so está condicionado à garra, determinação,
humildade e espírito de equipe dos seus joga-
dores. E isto ele garante que não vai faltar.

LUIZ MARCOS FERNANDES

Moscou — O campeão Ana-
toly Karpov reagiu contra a
possibilidade de uma mudança
de local do match pelo título
mundial de xadrez contra o
desafiante Garry Kasparov,
que já dura quase quatro me-
ses. Segundo um representante "

da Federação Soviética, desde
quarta-feira passada os dirigen-
tes do xadrez estudam se é
válido transferir o local da par-
tida da Sala das Colunas do
Palácio dos Sindicatos para um
hotel no subúrbio.

A alegação para a troca de
local é de que na Sala das
Colunas as despesas são muito
altas e o match já se prolongou
mais do que o previsto — fo-
ram batidos nele o recorde de
duração e também de empates.
Karpov está vencendo por 5 a 1
e precisa apenas de mais uma
vitória para manter seu título.
A próxima partida é amanhã.

Cecotto não
volta mais
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Asliworth vence em
Miami — O britânico Jimmy Asliworth

cruza a linha para vencer, ontem, a 8a.
Orange Bowl Marathon, depois de ultra-
passar de maneira sensacional o veterano
Barry Brown, de 40 anos dc idade, a
poucos metros da chegada. Para ganhar a
primeira maratona dc sua vida, Jimmy
Ashworth gastou o tempo de 2:18:4'J, mar-
ca que pretende melhorar à medida que
adquirir maior experiência neste tipo dc
competição.

iTxiami
No Rio, com representantes já confir-

mados da Colômbia, Bolívia c Peru — que
vieram ao Brasil para a São Silvestre —
será disputada, hoje, a 7a Corrida Interna-
cional Leblon—Leme, com largada no fi-
nal do Leblon, às 8 h. e percurso de oito
quilômetros A prova encerra oficialmente
o Circuito Printer dc !lJ84. Os vencedores
do Circuito ganharão passagens de ida c
volta pela lan América para a Maratona
de Boston, em abril.

Caracas — O piloto vene-
zuelano Johnny Cecotto, cam-
peão mundial de motociclismo
em 1975 e 78, jamais regressará
às pistas, seja numa moto ou
num carro de Fórmula-1, se-
gundo assegurou seu pai, Gio-
vanni Cecotto.

Desde julho passado, quan-
do bateu com seu Toleman a
257 quilômetros por hora numa
curva de Brands Hatch, nos
treinos livres para o GP da
Inglaterra, Cecotto já sofreu
cinco cirurgias e anda apoiado
numa bengala. No acidente
seus pés foram esmagados, o
direito com 25 fraturas e o
esquerdo com 14.

O venezuelano ganhou fama
mundial em 1975, quando, aos
19 anos e sem apoio oficial da
Yamaha, superou o consagra-
do Giacomo Agostini para con-
quistar o Mundial de 350 cilin-
dradas. Sua impressionante ve-
locidade e o estilo arrojado
valeram-lhe o título de gênio.

Mas na Fórmula-1, onde en-
cerrou dramaticamente sua
carreira, Cecotto jamais mos-
trou genialidade. Desde sua es-
tréia, no GP do Brasil de 83,
com um Theodore, participou
de 18 provas e só conseguiu
marcar ponto em uma.

Mulheres
estréiam
no surfe

Com a estréia da categoria
kneeboard, ou surfe de joelhos,
será disputado hoje o 5o Tor-
neio de Surfe Pontal 5900, no
camping do Recreio dos Ban-
deirantes. Participarão 30 mu-
lheres, representando oficial-
mente pela primeira vez numa
competição a Associação Femi-
nina de Surfe.

O torneio, tradicionalmente
disputado em novembro, foi
transferido para janeiro aten-
dendo a pedido de surfistas de
outros Estados, que já viriam
este mês à cidade para o Rock
in Rio, de 11 a 20. O Camping
Clube do Brasil, promotor do
Pontal 5900. dará troféus e me-
dalhas aos primeiros coloca-
dos, além de uma passagem
aérea Rio—Florianópolis—Rio
ao vencedor da categoria mas-
culina.

Quem será o técnico da Seleção Brasileira nas
eliminatórias da Copa do Mundo? O presidente da
CBF, Giulite Coutinho, mantém vivas as esperanças
de trazer Telê Santana da distante Jeddah, na
Arábia Saudita, para entregar-lhe o comando da
equipe. Outros, porém, sem o poder de decisão de
Giulite, falam em Evaristo de Macedo, Edu e
Zagalo. Mas nessa discussão sobre quem teria mais
méritos para dirigir a Seleção — discussão, por sinal
saudável e democrática — o mais desagradável é a
exigência de uma definição imediata e apressada da
CBF, como se a Seleção Brasileira tivesse que
começar a treinar amanhã de manhã.

O futebol brasileiro está cheio de exemplos de
medidas de última hora, envolvendo o cargo de
técnico da Seleção. Querem dois exemplos? Zagalo,
substituindo João Saldanha quase no momento do
embarque para o México, ou de Cláudio Coutinho,
tomando o lugar de Osvaldo Brandão em plena
disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo da.
Argentina. Então, por que tanta pressa? Por que
tomar uma decisão apressada e que, de repente,

pode até significar a eliminação do Brasil? Vamos
com calma. Giulite vem conduzindo com uma
habilidade tancredista a volta de Telê, que é um
bom nome. Se ele não puder vir, paciência. A CBF
saberá resolver o problema, a tempo e a hora.

¦
Quem estiver interessado em disputar as mara-

tonas de Nova Iorque e de Londres pode ir prepa-
rando seus cruzeiros para trocá-los por dólares.
Conversei com Cláudio Padilha — o organizador
das caravanas de corredores brasileiros — e passo a
vocês as informações que ele me deu. Quem quiser
correr em Nova Iorque, tem apenas até 15 de

fevereiro para enviar os sete dólares que garantem o

registro no New York Runner's Club. Quanto aos
demais 25 dólares, para a corrida em si, o prazo vai

até primeiro de maio. Com relação a Londres, que
terá sua maratona no dia 19 de abril, a situação é
mais imediata. O prazo para o envio dos 32 dólares
da inscrição não pode passar do dia 15 de fevereiro.

Quem quiser maiores informações, procure o pró-
prio Cláudio Padilha, a partir de amanhã, pelos
telefones 221-7300 (na parte da manhã) ou 264-

4422, ramais 573 e 574 (na parte da tarde).
¦

De médico e louco, dizem, todos temos um

pouco, principalmente nós, brasileiros, sempre
meio-chegados a um conselho sobre como tratar

uma gripe, curar uma ressaca ou receitar um regime
milagroso, seja para emagrecer, seja para engordar.

E foi por isso que meu irmão, Carlos, ao sair de um

banco super-refrigerado e se espantar com o calor

que fazia na rua, ouviu de um motorista de táxi uma

brilhante explanação científica sobre os perigos das

súbitas mudanças de temperatura a que o corpo
humano está sujeito:

Isso é terrível, doutor —disse o motorista.
— O sujeito fica lá dentro, respirando aquela

umidade e, quando sai na rua, morre.
Mas morre por quê? — perguntou curioso

meu irmão.
E então o senhor não sabe ? — indagou o

motorista' e foi logo emendando a fantástica expli-
cação:

Quando o cara sai na rua e pega esse ar

quente, o sangue talha e ele cai durinho...
¦

De Primeira: Luisinho Drumond deve demitir ime-
diatamente o seu assessor de market. Para quem era
notícia todos os dias do ano no esporte, voltar ao
carnaval e ao brilho fugaz das escolas de samba a
escolha foi um desastre.

ROBERTO PORTO

Cancelamento da ida
ao Japão prejudica
preparo dos judocas

Apesar da confiança e do entusiasmo em se preparar para o
Pan-Americano de Cuba, em março, os judocas Marcos André e
Frederico Flexa, do Flamengo, e Luís Marcos, da Gama Filho,
ficaram bastante abatidos ao ver cancelada a viagem que o grupo
faria ao Japão, quando estagiariam durante um mês no Kan-
Geiko, uma das maiores escolas de judô do Mundo.

O cancelamento da viagem aconteceu porque o Banco
Nacional decidiu suspender a ajuda de custo que daria para
financiar as despesas que a Federação de Judô do Rio de Janeiro
teria com a ida dos atletas ao Japão. Sem este apoio, Marcos
André, Frederico Flexa e Luís Marcos terão que ficar se preparan-
do no Brasil mesmo.

Marcos André Gaspar Ribeiro, 22 anos, é considerado uma
das maiores revelações do judô. Além de ser um atleta firme numa
disputa, apresenta um estilo clássico que valoriza sempre as suas
lutas. Foi com nítida superioridade que ele conquistou o campeo-
nato brasileiro na categoria dos meio-médios. E formado em
Educaçáo Física, o que o ajuda bastante a se manter em forma. No
entanto, seu maior desejo, no momento, assim como o de Flexa e
de Luís Marcos, era o de fazer um período de estágio no Japão.
Com isto poderia adquirir conhecimentos mais profundos do judô
para ter condições de conquistar até mesmo uma medalha de ouro
no Pan-Americano.

O que Marcos André sonhava era obter no Japão preparo
técnico capaz de lhe garantir praticamente uma vitória na seletiva,

já que seria um aprendizado internacional. No Brasil, ele já
aprendeu quase tudo, inclusive fez longo período de treinamento
em São Paulo. Mesmo decepcionado com o cancelamento da
viagem ao Japão, Marcos André ainda acredita que possa haver
alguma modificação, com o próprio Banco Nacional ou oulra
empresa patrocinando a ida do grupo para o Kan-Geiko, por ser
bom para o judô brasileiro.

John McEnroe e Vilas
decidem o título do
Desafio dos Campeões

Las Vegas, EUA — O norte-americano John McEnroe e o
argentino Guillermo Vilas disputam hoje na quadra da Univer-
sidade de Nevada a final do torneio Desafio dos Campeões,
concorrendo a um prêmio de USS 200 mil (mais de CrS 600
milhões).

McEnroe passou à final ao derrotar ontem seu tradicional
oponente Jimmy Connors por 6-3. 4-6 e 6-2. Esta foi a nona
vitória consecutiva do primeiro tenista do ranking mundial
sobre seu compatriota. Desde 1979 eles se encontraram 23 vezes
e McEnroe venceu 17.

Vilas classificou-se ao quebrar o favoritismo do tcheco
Ivan Lendl e vencê-lo por 6-4 e 7-5. Hoje haverá lambem uma
final de consolação entre Jimmy Connors e o francês Yannick
Noah. que ontem derrotou o norte-americano Vitas Gerulaitis
por 6-3. 2-6 e 6-4.
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ESTA TARDE, NA GÁVEA
I" PARCO - is I .,30 - 1.500 mutros — IMIEIA) - Rec, 91sl (lllm Ballor) -- tjuis nacionais Jl 3 anoi, iam vllOrla

I —il Angelical
2—2 Colunais
3 - 3 Klkiha

. — 4 Chan Chan'5 Kenl Brown

A.Olivnira
I.Ejcnbat

S I.F.Raii ap. .
1 Malta
LF.Gomes ap. 3

441. AMoialas
40S I Amaral
Est APSilva
Esl I.B.Silva

438 DNetto

6.3.1 25/11 5o (Ul Gwm * \A OL 84s3 1,60 A.Olivtlri
2,3,5 23712 3» (09) Bast In Slnm 1.4 CH. Ms3 9,50 l.Escobar
2.1.2 07/10 2* (06) Gran Link (PR) 1.6 AU 103>5 3,00 A.Bolino
2^2,2 15/12 1" 104) Boliclo (BH) 1.2 AP 79s2 2,30 H.HévIa
3X1 16/12 tf (08) Aailaçlo 1.6 AP 101» 2,60 Clavo.

ANGELICAL • KIKIL1A • COLUNATA — Páreo equilibrado apesar do número
reduzido de concorrentes. Ficamos com Angelical, que volta cm boa forma e conta com a
direção de Adail Oliveira. Kikilia estréia muito falada e não será surpresa a sua vitória
logo na primeira apresentação. Colunata mostrou muitas melhoras na corrida anterior e
tem a seu favor a velocidade no partidor.

? PARCO - As 15.00 - 1 500 metros — (AREIA) — Rec. 91sl (Ulan Balto) — Cavalos nacionais dl 3 anos, sam viltrl» PfiEMIOi Crt 1.600.000 HH

I 1 Latoon 56 6 luiw Garcia 414 RCarranün 4.3,2 23/12 2» (05) Club Hou» 1.4 01 Ml 5.30 Ji.Gareii . IH

A|,cld 56 3 1 Ricardo 428 W.Panelas 5,5.3 23/12 2" 105] Atlantic City 1,4 GL 83s4 6,80 W.GoncalYI! ^fc

7 llmoa, lark 58 5 «.Marques 458 A.P.Silva «,5 16/12 2M09) Callipoi 1.6 AP 100s2 36,10 R.Marques g|||

4 Crysler 56 2 «.Almeida 482 G.f.Santa» 2,5,2 16/12 8» (II) ln«ratf 1,5 AP 94s 11,20 I.Malta .a*~*

3-S Aurtland 56 7 A Oliveira 436 A.ltaalas 02/12 3° 107) Primordial 1,4 AL 87*1 7,40 AAIImin :||||.

6 So Ime 56 1 )Vieira 458 DNatto 4,2,9 29/12 8° 109] Armador' 1.4 01 84s4 6,10 l.Viair»

4_7 panv 56 9 F.Pemir. 480 WPiavor 16/12 41 (091 Calllpoi 1.6 AP 100s2 1,80 C.lavor |||||
" Podiiim 56 4 CLavor ap,2 Est W.P.lavor Esl. Estreante ....., g

Germaníllln 56 8 I.Malta 458 LXHoland» 5.1.1 08/12 6o (071 Ojuape (BH) 1.4 AP 89sl 9,20 I.Malta

LAGOON • AUCKLAND • PARRY — Lagoon está ficando maduro na turma e sua
vitória é bem provável nesta oportunidade. Auckland deixou impressão muito boa em sua
estréia e deve ser considerado o principal obstáculo. A parelha Parry e Podium deve ser
olhada com atenção. O primeiro vem correndo regularmente e o outro.é dono de
exercícios animadores. Crysler volta melhorado.

3" PÁREO — As 15,30 — 1.300 metros (AREIA) — Rec. 78s (Barter e Velado) — tguas nacionais da 3 anos, sem mais da uma vittria

1-1 Palch 56 3 F. Pereira F" 485 W. P. Lavor 9,7,5 09/12 2M0.) Ad|unte 1.3 tf 81s 3,40 C. lavor
2-2 Reviravolta 56 2 C. Xavier 454 P. M. Piotto 4,2,2 27/12 3o 104) G. Bald Lark 1.6 NL lOlsl 4,60 C. Xaviar
3-3 Eniaca 56 4 I. Ricardo 439 A. Nahid 5,2.1 23/12 5» (07) Adaptada 1.3 AL 81sl 7,00 1. Ricardo
4-4 Best in SKm 56 5 I, Aurélio 443 R. Nahid 4,2,7 23/12 1' 109) Ademí 1.4 GL 84s3 4,40 1. Ricardo

5 Quick Blut 56 1 R. Freire 407 I. I. FerrJo 5.1,3 16/12 4' (08) Aceilaçío 1.6 AP 101» 11,40 1. Quairoí

PATCH • REVIRAVOLTA • ENXACA — Pela demonstração dada na corrida
anterior, Patch é a melhor indicação da corrida de domingo. Além de ostentar excelente
estado, vai enfrentar adversárias fracas para o seu padrão de corrida. Reviravolta pode
formar a dupla na distância de I mil 300 metros. Enxaca fracassou na grama depois de
ganhar com sobras na areia.

4" PABE0 — As 1600 — 1.100 metros — (AREIAI — Rec. 65s4 IBarter) — Potros nacionais de 2 anos, sem vitóna 

I—1 llaug 55 1 J.Ricardo Est R.Nahid Est. Estreante
2 Estiatageme 55 4 G.F.Silva ap.2 Est I.C.linoco Esl. Estreante

2—3 Quadrai 55 3 F Pereira F° Esl WPUvor Esl. Estreante
4 Bob Moore 55 8 J.Pinto Esl R.Morgado Ir. Est. Estreante

3—5 Ineiact 55 2 CXavier Est N.A.Silva Est Estreante
6 Swisher 55 6 CLavor ap.2 Esl LPrevIatti Esl. Estreante

4—7 Sestero 55 7 I.F.FMs ap. 2 Esl A.PSilva Est. Estreante
" El Indutivo 55 5 R.Marques Esl A.P.Silva Est. Estreante

HAUG • SWISHER • SESTERO

5' PAREÔ - As 16,30 — 1.200 metros — (AREIA) — Rec. 72sl (Porter) — tguas nacionais de 5 anos e mais, ganhadoras até Crt 1.000.000 — PRÊMIO:
CrJ 1000.000

1-1 Fokynhi 58 5 R.Freire 455 S.Morales 2.2,1 27/12 2o (05) Fontella 1.1 * 70s3 3.80 R.freire
2 Held 58 2 L.FGnmes ap.3 423 JB.Silva 7.2.3 06/12 8» 1081 Querlncia 1.2 NI 76s2 3,20 E.R.Ferreira

2—3 Fescinadora 58 3 G.F.Silva ap.2 455 C.H.Coutinho 4.7.2 22/12 3" (061 Oderiga da Gub.l.l AM 68s2 4,60 R.SIIva
Roling 58 7 Jf.Reis ap.2 390 M.Niclevisk «,4,6 26/11 5» 107] Bramania 1.3 NP 82» 10,00 I.Lanes

Rica Luz 56 11 I.Esleves Est S.l.CSmara «.2,1 09/11 Z° (12) Jureci (RS) 1.3 1*1 84s 9,00 D.Bencka
3____6 s,bra 58 9 I.Malta 446 U.Holanda 4,2,4 01/12 Io 105) Vain Man IMG) 1.1 AM 72s3 1.50 H.HévIa

Fabrika 58 8 A.Ramos 397 J.G.Vieira 2,2,6 19/11 4" (06) Hasta U Vista 1.1 NU 68s4 1,40 AFIimoi
Himaronis 58 4 A.Soura 404 MASilva 3.2.6 20/10 7" 109) LvrasStar 1.2 NP 75s3 3.10 R.Maiques

4-9 Finlinha 56 6 J.Freire 438 O.Ribeiro 7.4.5 15/10 5' (07) Beré 1.3 * 82s4 3,60 J.Fralre
10 Artada 57 1 ESantos 415 S.Frença 2.1,6 06/12 51 108) Querlncia 1.2 NI 76s2 127,90 C.Pensabem

" Cantaka 56 10 A.Ferreira 450 S.França 5.4.< 19/12 4° 105] Rosaberry Ud. 1.2 NP 76s3 16,80 AFerreire
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Haug, com Jorge Uicardo, e Swisher, com Carlos Lavor, têm destaque na prova da nova geração

Haug é o favorito do páreo de potros

FABRIKE • FASCINADORA • SABRA — Reaparece bem preparada por João
Guilherme Vieira a égua Fabrike, que já enfrentou companhia bem mais forte do que
esta. Contra adversárias tão fracas dificilmente será derrotada. Fascinadora mostrou
muitas melhoras na corrida anterior e surge como principal candidata à formação da
dupla. Sabra volta de Minas bem preparada e pode ser uma boa pule na competição.

6o PÁREO — As 17,00 — 1.400 metros — (AREIA) Rec. 84sl (Le Iroika) — Cavalos nacionais de 4 anos, sam vitoria

l-l Frea Sensation 57 6 MAndrada 370 S. T.CImare 1.1,5 18/12 3° (06) Barrabal (CP) 1.3 NP 82s4 6.00 A.André

2-2 Aibravo 57 3 J.Pinto Esl. G.UIloa 4,5,5 16/04 6o 107] Momllito (RS) 1.4 NM 80s3 11.90 L.C.Rodhguas

3 Rude Strong 57 2 R. Marques 389 I. Coutinho F» 4,7,2 29/12 3" 1071 Gai|in 1.4 GL 85s4 7,50 R. Marques

3-4 Ellorescente 57 I MFerreira ap. 2 419 C.H.Coutinho 8.8.4 15/12 6« 110] Onon 1.3 AU 80s3 18,90 M.Ferreira

5 Intelectual 57 7 A.Ferreira 472 G. Feijé 2.6.7 29/12 2° (071 Gaijin 1.4 GL 85s4 8,30 AFarreira

4-6 Chémin de Fer 57 5 CAMaia ap. 3 422 D.Netto 9,7.8 OI.* » 105) Ciarllwt IMG] 1.1 AM 71s2 1.50 I.MAndrada

7 Prinack' 57 4 ER Ferreira 400 AVNeves 7.2.7 29/11 í (07) Giijín - caiu 1.4 GL 85s4 5,00 E.R.ferreiri.

FREE SENSATION • RUDE STRONG» AZBRAVO —Free Sensation volta de
Campos bem preparado e a turma está muito fraca para ele. Rude Strong mostrou
progressos em sua corrida anterior, no entanto, o páreo só teve três animais. Azbravo
estreia bem preparado por G. Ulloa e vai figurar com destaque.

A principal atração do programa desta
tarde no Hipódromo da Gávea é a realiza-
ção do páreo de potros da nova geração,
que será disputado em 1 mil 100 metros, na
areia e com uma dotação de CrS 2 milhões
700 mil para o proprietário do ganhador. O
fator decisivo para a definição da corrida é
o bom comportamento ou não dos potros.
Muitos deles ainda estão bobos e outros
com algumas manhas que só perderão com
o passar do tempo. Alguns concorrentes
têm mostrado precocidade nos trabalhos
matinais e pode-se esperar uma carreira
equilibrada.

Haug (Heathen em Victory II), de
criação do Haras Fronteira e de proprieda-
de da Coudelaria Santa Rosa, é um dos
que tem mais impressionado. Treinado por
Roberto Nahid, é um castanho de bela
estampa e que possui vários exercícios
animadores, principalmente nos 1 mil 200
metros, onde já chegou a assinalar
Iminl6s2 na direção de Jorge Ricardo.
Realizou ainda alguns trabalhos suaves,
todos porém com muita desenvoltura. É
competidor certo pelo que tem demons-
trado.

Bem preparado

Swisher (Crying to Run em She Cat),
de criação e propriedade do Haras São

José da Sena, estréia muito preparado por
Luciano Previatti e tem mostrado velocida-
de no partidor. A maioria de seus exerci-
cios são suaves. No entanto, na única vez
em que seu treinador apertou um pouco
mais, fez lmin03s nos 1 mil metros com
muita facilidade. Vai cumprir uma boa
exibição e, apesar da presença de Haug,
pode ser cogitada a sua vitória.

Sestero (Executioner em Serencia), de
criação do Haras Morumbi e de proprieda-
de de Carlos Dondeo Junior, é potro tido
em alta conta por seus responsáveis. Dono
de filiação de boa qualidade e bem exerci-
tado tanto na raia quanto no partidor
aparece com possibilidades de disputar a
vitória também.

Quadrat (Rio Bravo II em Kimber), de
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras, completa a relação dos
principais nomes. Veloz e muito trabalha-
do, este pensionista de Wilson Pereira
Lavor esteve na Gávea e trabalhou ao lado
de Queen Cell, causando boa impressão
apesar de ter sido superado pela potranca.

Bob More (Mogambo em Raridade),
de criação do Haras Santa Ana do Rio
Grande e de propriedade do Stud Titani, é
um alazão de bela estampa e dono de
velocidade, pelo que não pode ser abando-
nado nas apostas.

VOLTA FECHADA

7* PAREÔ — As 17.30 1.300 metros — (AREIA) — Roo 78s (Barter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos, sam mais da trh vMriis

- 1 Aba Tudor 57 3 E.R.Ferreira 448 O.Netlo 4,7.6 22/12 3» ( 81 Opus 1.4 GM 83s 9.70 A.P.Souia
- 2 Gabacs 57 5 I.Pinto 442 R.Carrapito 3.1.4 22/12 8o I 8] Opus 1.4 GM 8r» 10,70 J.Pinto

— .1 Fleior 57 2 P.Vignolas 400 C.H.Coutinho 8,1.3 22/12 l1 ( 8) Gajo 1.4 GM 84s 13.30 E.Mannho
4 Ojuape 57 1 I.Malta 456 JB.Silva 2,1,1 22/12 7o ( 81 Opus 1.4 GM 83s 4.40 RVieira

— 5 Sacnpanta 57 4 I.Ricardo 466 R.Nahid 9,6,1 03/12 3» ( 81 Fearsome 1.1 NL 68s 1,20 J.MSilva
6 Visado 57 6 J.B.Fonseca 458 J.L.Pinto 2,3.1 08/12 8» I 8) Vilorino 1,6 NP lOOl 19,10 I.B.Fonsaca

ABA TUDOR • GABACS • SACRIPANTA — Páreo equilibrado e muito
interessante. Vamos arriscar a indicação de Aba Tudor, que tem figurado com destaque
em turma forte. De volta a pista de areia, onde sempre mostrou um rendimento melhor,
Gabac's também vai aparecer para disputar as primeiras colocações. Sacripanta correu em
distância contrária e não chegou longe. Na direção de um jóquei enérgico, como Jorge
Ricardo, sua vitória pode ser cogitada. Ojuape volta a areia onde bateu recorde em
Minas. Na grama correu pouco.

Ebenita, do Haras Aline,
tem destaque na noturna

Ebenita, defensora do Haras Aline, é a maior favorita da reunião noturna de amanhã no
Hipódromo da Gávea. A prova, que será disputada em 1 mil 200 metros, está fraca demais para a
pensionista de J.C.Marchant, sem dúvida a melhor cravação para os apostadores do concurso de
sete pontos.

Eis o campo completo das oito provas de amanhã à noite:
Montarias

V PARE0 — As 18,00 — 1.300 metros (AREIA) — Rec. 78a IBarter e Velado) — Cavalos nacionais da 6 anos a mais. ganhadoras alé Crt 900.000 — PRÊMIO:
Cr. 90

1—I Joisrno 57 8 G.F.Almeida 453 G.F.Sanlos 6,9,» 01/12 2" (06) My loy 1.3 NL !2s 2.10 G.F.AIn»id»
1 Mandrágori 56 I CPensabím 404 MASilva 6.7.5 19/11 6o (091 Black Foot 1.1 NU 70») 55.20 E.Sanlos

2—3 Fragor 57 4 F.Araújo 448 O.UIloa 5,7,3 26'11 ? (09) Disc Ioda» 1.3 NP 83i 2.50 MNascirrwnto
4 AnuM 58 10 I.LMarins 422 A-Vieira 7,6,6 29/12 3o (06) Mayo 1.3 AL Sls 24,10 l.LMarins

J—5 Delmart 56 7 AFarreira 450 S.França 8,6,6 19/12 3o (06) Caldonano 1.1 NP 71s3 3,20 AFarreira
Moenarella 55 9 liourenço ap.4 379 S.B.Silva 1,4,3 19/12 4° (06) /My Toy 1.3 NU 8ls4 13,60U.Meirelas
Berrante 58 2 E.Freire 414 S.MAImeida 4,4,5 15/12 41 106) My loy 1.3 NU 8ls4 13.60 U.Meireles

4—8 Make luck 58 3 J.Ricardo 430 O.Ribeiro 5.2.5 15/12 3» (06) Oran 1.1 NL 69sl 4.00 R.Freir»
9 Bussing 58 5 J.Pedro F° 471 S.Morales 8,4,5 27/12 4« (06) Oran 1.1 Nt 69sl 4.00 R.Freire

10 Dunjon 56 6 J.B.Fonseca 492 L AcunS 6,3,8 22/12 8° 109) Melon 1.4 GM 85sl 5,00 I.B.Fonsaca

Z01SMO • MAKE LUCK • DELMARK — Zoismo reapareceu correndo bem e
não chegou longe do ganhador. Continua como força absoluta e com o aguerrimento
obtido dificilmente deixará escapar a vitória. Make Luck tem atuado com regularidade,
sendo um dos bons nomes para as combinações de dupla exata. Delmark teve um percurso
sem sorte na última apresentação. Normalmente pode surpreender os favoritos.

I* PÁRtO — Àa » _»-» — 1.300 mat—a
Cri 900.000 *B-

1—I Sonwthlng Sp_c. R.Antônio. 2 58
Po|olo A.P.Souzo I 57

5—2 My Toy J.Pedro P> * 56
3—3 EpilobloJ.Ricordo 3 56 .
4—4 Rubllar L.Corrao 5 55

T PÁRIO — Àa JOh30m — 1.300 matroa
—Cr$900.000—(1'DUPLA-EXATA) Kg.
(INICIO DO CONCURSO Dt 7 PONTOS)

I—I JongovIUaJ.AAallo  I 57
Rubilarl.Corrao 3 56

2—3 Maiko J.Ricardo 5 58
Ca|ou R.AAocedo 2 58

3—5 Mayo R.Miranda 4 55
6 SigiloA.F_r.elra 7 56

4—7 DroamyE.Barboia 8 55
8 CaptoinBravoG.PMianha. 6 55

3" PÁREO — Ài21 horai— Í.IOO metrot
Cr$ 1.200.000 kg.

I—1 Talpú, J.C.CaItlllo 5 57
2—2 FrontPog«,G.F.Aim«ida I 57
3—3 Colais, J.Aurello 2 57
4—4 FoIlowUp,J.Ricardo 3 53

DorothyRound,J.Quairoz... 4 57
4° PÁRÍO — Àa 21 h30m — 1.200 metro»
—Cr$ 1.000.000 Vg.

I—1 Ebenita. M.Andrade 5 5B

2—1 Von-Angelo, A. Romoe 2 56
3—3 Blbo-Bobi,G.F.Almeida 4 56
4—4 Tia Zora, CLavor 3 50

5 lyra'lStor,L.S.Santo» 1 50

5° PÁRÍO — Ài 22 horae — 1-300 metroí
—CrJWO.OOO—(-rTJUPLA-IXATA) kg.

A RKLAMARi 500 mil a 1,5 mllhôo

— 1 MyPuppetG.GuímarôM 3.58
2 Jlucata, F. Silva 55/3

— 3 Yeudl, Aurélio 58
4 Booty, Ferreiro 56/2

— 5 lucrativo, J. Ricardo 5B
CureAo.R.SIIval 55
Pratema,CLavor6 55/3

— 8 Quattfoc«nto,M.Andradd8.... 58
9 Clclamor, AA. NaKlmento 58/4
" Kolu.J.lourençoS 56/2

V PÁREO — Ai 22h30m — 1.200 metro»
—O$1.000.000 Kb-

— I TioPauloJi Garcia 557
— 2 Matanahell. C. Xavier  456

3 PulMiin,A.P. Souio 658
1 — 4 Foden,J.Pinto  7 56

5 Palmo», J. Ricardo 3 58
4 — 6 RailelodoiPampa»,J.Vieira I 56

7 Cidaco»,J.Freire I 253

r PARCO — A» 23 hora» — 1.300 metro.
Cr» 1.000.000 Kg.

I—I AAo.l»a,R.AAorq_ie» 2 58
2 Emplumada.C.A.Martim... 5 55

2—3 Dudu'» Frlend, G.F.Almeida 8 57
4 ArenlUa, L.F.Gome» 7 55

3—5 teonclto, M.Androde 3 56
6 Gerrpanlo.A.F.rrtlra 4 57

4—7 Índio Amigo, P.Vignola» 6 50
8 Teviot.F.SIIvo 9 57
" Fldro, E.Santo»  I 55

í» PÁRfO — Ài 23h30mln — I 200
metroí — Cri 1.000.000 - (3o DUPLA-
EXATA) Kg.

1—I Orlbot.C.lovor 2 58
2 ChmSquire,R.SIIva  IO 58

2—3 Uneno, «.Ferreira 7 58/6
Tongueiro, M.Androde 5 57
SMtoco, A.Souza ° 56

3—6 Handicopeur, E.R.Ferreira. 11 57
ÉtPorte-io.C.A.AAortin» 6 58
Ferrobr6»,G.F.SIIva 3 57/5

4—9 Don Érico, E.Sanro» 4 58
10 Drimeu, R.AAocedo  1 56
11 Mulhroom.A.Ftffeira 8 56

CANTER
Alguns exercícios para a corrida des-

ta tarde foram muito bons e merecem ser
destacados:

Auckland, com Adail Oliveira, pas-
sou os 700 metros em 43s cravados,
evidenciando progressos em sua forma,
pois arrematou com ótima ação.

Angelical aprontou suave os 700 me-
tros em 47s, no entanto impressionou
pela excelente disposição demonstrada
em seu floreio. Seu jóquei também foi
Adail Oliveira.

Quick Blue. com Reginaldo Freire,
realizou bom exercício já que abordou
os 600 metros em 37s cravados, sem ser
exigido em parte alguma do percurso por
seu piloto.

Ace King ganha Prova Especial
Swisher aprontou no boxe e largou

com velocidade, dando a impressão que
será forte candidato à vitória no páreo
de potros da nova geração.

Recuperada da fratura de sesamói-
deo a potranca Cassiana voltou a galopar
na pista dc Cidade Jardim. Há quatro
meses longe da raia, a filha de Executio-
ner II começou seus exercícios suave-
mente no bombril do prado paulista.

Incredible Hill, filha da campeoníssi-
ma Emerald Hill. venceu por 14 corpos
na corrida noturna de Quinta-feira em
Cidade Jardim. Montada por Holmes
Freitas marcou o tempo de Imin35s2
para os 1 mil _S()0 metros na pista de areia
e pagou pule de dez.

Ace King. de propriedade do Stud Topázio,
ganhou a melhor carreira disputada ontem à
tarde no Hipódromo da Gávea, uma Prova
Especial, em 2 mil metros, recebendo excelente
direção de Jorge Ricardo. Em segundo arrema-
tou o favorito Oak Tree, com C. Lavor. O train
da prova foi feito por Faxineiro, que desgarrou
na reta, perdeu terreno e terminou no terceiro
lugar. Black Ground venceu o páreo para po-
trancas da nova geração derrotando Opinião.
Oueen Cell largou mal e ainda chegou em
terceiro.

Eis o resultado das oito provas disputadas
ontem à tarde no Hipódromo da Gávea: Io
Páreo — 1 mil 600 metros — Io Prampolini, F.
Pereira; 2o Paracambi, E. R. Ferreira; vencedor
(1) 1,40 dupla (14) 1.60 placês (1) 1.10 (4) 1,20
tempo: lmin40s; 2o Páreo— 1 mil 600 metros —
Io Joe Fitz, R. Ferreira; 2o Deach, J. L. Marins.
vencedor (1) 1,50 dupla (13) 4,10 placês (1) 1,40
(5) 3.00 tempo: Imin40s3 exata (1-5)8.10; 3°
Páreo — 2 mil metros — Io Ace King. J.
Ricardo. 2o Oak Tree. C. Lavor; vencedor (5)
2,60 dupla (14) 2,10 placês (5) 1,20 (1) 1,10

tempo: 2min07sl; 4o Páreo — 1 mil 100 metros
— Io Black Ground, G. F. Silva; 2o Opinião, C.
Lavor, vencedor (2) 16,50 dupla (12) 2,80 placês
(2) 4,00 (4) 2,10 tempo: Imin09s2; 5o Páreo — 1
mil 400 metros — 1" Madame Mim, L. F,
Gomes; 2o On Hand, C. Lavor, vencedor (9)
16,10 dupla (14) 1,50 placês (9) 4,80 (1) 1,90,
tempo: lmin28sl exata (9-1) 85,90; 6° Páreo -1
mil 300 metros— 1° Joseph, J. Ricardo; 2o Pafs
Fael, F. Pereira, vencedor (4) 5,40 dupla (13)
2,80 placês (4) 2,20 (1)1,40 tempo: lmin21s; T
Páreo — 1 mil 300 metros — Io Fizan, Jorge
Ricardo; 2o Fofoqueiro, Jair Malta; vencedor
(6) 2,00 dupla(34) 2,50 placês (6) 1,30 (4) 1,30
tempo: Iminl9s3; 8o Páreo — 1 mil 100 metros
— Io Zebelina, J. Ricardo; 2o Amareta, C. A.
Martins; vencedor (8)3,20 dupla (34) 4.60 placês
(8) 2.00 (10) 3,40 exata (8-10) 36,60 tempo:
Imin09s4.

A Comissão dc Corridas do Jóquei Clube
Brasileiro suspendeu o aprendiz Gilvan Guima-
rães por seis reuniões por prejudicar os competi-
dores com o cavalo Justo Jansen.

Como vimos, resumindo a nossa análise da
programação nobre paulista para este ano, o que,
fizemos em nossas duas últimas colunas, se ela ¦
não chegou a representar uma verdadeira mudan-
ça de visão de determinados problemas técnicos e
seletivos relativos a sua estrutura, ela teve, pelo
menos, o mérito de fazer com que, o ano todo, o
Hipódromo de Cidade Jardim tenha atrações
acima da esfera comum e de handicaps, além de
ter reestudado alguns títulos, dando-lhes, final-
mente, a importância e a conseqüência que eles a
priori possuíam. Um dado neste sentido foi,
como vimos anteriormente, a elevação do Gran-
de Criterium (corretamente disputado aos dois
anos), grande clássico Juliano Martins, em 1 mil
500 metros, pista de grama, para a esfera das
provas de Grupo I, ao mesmo tempo em que se
estabelecia uma maior diferença entre sua dispu-
ta e as dos dois Criteria, de potrancas (importan-
te clássico João Cecílio Ferraz) e de potros
(importante clássico Antenor Lara Campos), am-
bos em 1 mil 500 metros e na pista de areia, que
lhe precedem cronologicamente, é claro.

Alguns antigos problemas continuaram os
mesmos, como a falta de um maior número de
triais para os grandíssimos e grandes clássicos da
geração, permanecendo uma espécie de funil,
não oferecendo, como nos centros que devem ser
vistos e lidos como pontos de aferição (por serem
evoluídos e civilizados), maiores oportunidades
de testes, evitando uma exagerada concentração
em um ou outro páreo específico. Na verdade,
para as One Thousand Guineas e as Two Thou-
sand Guineas, assim como para o Prix Vermeille
e para o St. Leger, não há qualquer páreo
preparatório. E para o Oaks há apenas um
solitário teste, os 1 mil 800 metros do importante
clássico Antônio Teixeira de Assumpção Neto
(Grupo II).

Finalmente, não há como deixar de regis-
trar, mais uma vez, o lamentável esquecimento
por parte da Comissão de Turfe do Jóquei Clube
de São Paulo das figuras de dois grandes turfmen
e criadores e que, incompreensivelmente, não
servem de título a qualquer prova da programa- ,
ção oficial do centro de turfe número um do
Brasil: Antônio Joaquim Peixoto de Castro Jú-
nior, em uma falha que se vem arrastando desde \
1980 (um erro, portanto, que já vai fazer cinco
anos), e Henrique de Toledo Lara, este um nome
intimamente ligado às courses e ao élévage no' '.

Estado de São Paulo, que permanece esquecido
dos chamados detentores do poder turfístico em>
Cidade Jardim (que, nem de longe, podem ser-"
lhe comparados como turfistas ou connaisseurs),
ao que parece, um esquecimento voluntário pro-
vocado por antigas rixas que o grande criador
brasileiro, um dos maiores de nossa história e um
dos poucos que até hoje assim podem e devem
ser chamados, teve com elementos da atual
diretoria. É lamentável que problemas pessoais
sejam argüidos em defesa de uma falha tão-
gritante. Infelizmente, ao que parece, entre ou-
tras coisas, a mesma falha (e pelos mesmos
motivos), foi argüida para que nem ele nem
outros (como Euvaldo Lodi, por exemplo, la-
mentavelmente esquecido também em Cidade
Jardim) fossem também incluídos como patronos
de provas nobres cariocas. Diante destas coisas, o
silencio é realmente a melhor coisa. Pelo menos,
não nos faz perder tempo e nem nos obriga a falar
e escrever para. em coisas de turfe, cegos, surdos
e mudos.

ESCORIAL
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Santos acerta venda de Isidoro ao Atlético
São Paulo — O meia Paulo Isido-

ro está voltando a Minas Gerais:
ontem, o Santos confirmou ter ven-
dido o jogador ao Atlético Mineiro,
onde começou sua carreira, por Cr$
600 milhões, incluindo o passe do
ponla-direita Formiga. A transação
depende do acerto financeiro entre
Paulo Isidoro c o Atlético, mas o
vice-presidente do clube, Ivo Mello,
que esteve em Santos para concluir
os entendimentos, garantiu que não
haverá problema, já que o jogador
deseja voltar a Minas.

A forma de pagamento não foi
revelada, mas o Atlético pagará CrS
250 milhões à vista e o restante em
parcelas. Paulo Isidoro, aue veio
para o Santos em 1981, está com 31
anos de idade. Em 1982, participou
da decisão da Taça Brasil contra o
Flamengo, no Maracanã, vencida
pelos cariocas por 3 a 0. E, no ano
passado, conquistou o título pau-
lista.

Depois da transferencia, o presi-
dente do Santos, Milton Teixeira,
anunciou os jogadores considerados
inegociáveis, embora alguns deles
sejan) ostensivamente pretendidos
por outros clubes: Serginho, Rodol-
tOjRodrigucz, Dema, Uno, Hum-
berto e Márcio. Com o dinheiro da
venda de Paulo Isidoro, o Santos
reduz seu déficit de mais de Cr$ 1
bilhão e poderá pagar o prêmio pelo
título de 84, no retorno dos jogado-
res das férias.

Tüne mineiro contrata outro
Belo Horizonte — Numa fulmi-

nante investida desencadeada an-
teontem à noite, em São Paulo, pelo
vice-presidente Ivo Melo, e nesta
capital, pelo supervisor Cento e No-
ve, o Atlético contratou seus dois
primeiros reforços para esta tempo-
rada, confirmados ontem pelo prcsi-
dente Elias Kalil: o zagueiro Batista,
do...Uberlândia, e o atacante Paulo
Isidoro, do Santos.

— É muito bom estar dc volta
ap Atlético, depois de cinco anos. E
espero manter a tradição dc vence-
dor que tive no Grêmio, onde fui
campeão brasileiro. E no Santos,
com a conquista do difícil campeona-
to paulista — declarou, eufórico,
Paulo Isidoro, que está há vários dias
em Belo Horizonte, aguardando o
desfecho das negociações, para po-
der viajar para uma praia do litoral
capixaba.

>l Depois de uma semana sem no-
vidades, a manhã do Atlético, on-
tpm, foi bastante agitada. A torcida
recebeu muito bem as contratações
de Paulo Isidoro e de Batista, princi-
palmente do primeiro, que começou
nò clube, formando uma dupla de
ataque empolgante com Reinaldo,
com quem se reencontra agora.

Batista, 23 anos, que se revelou
riò surpreendente time do Uberlân-
dia, vencedor da última Taça de
Pfata, sob a direção de Cento e
Nove, que agora está no Atlético,
custou Cr$ 100 milhões. O Atlético
anuncia ainda mais uma contratação
pára seu time, antes da estréia na
Taça de Ouro, contra o Flamengo,
dia 27, no mineirão.

; Sem entrar em acordo para a
renovação de contrato, o apoiador
Heleno teve o passe fixado em Cr$
310 milhões. Outro que poderá ser
colocado à venda, amanhã, é o quar-
tQ-zagüeiro Luisinho, que também
nfio acertou com os dirigentes a
renovação de contrato.

Torcedor paga
promessa com
Coação de rim

; Porto Alegre — É no mínimo
curiosa a promessa feita por Jairo
Souza da Silva, torcedor do Esporte
Clube Brasil (Pelotas), para que seu
time se classificasse para a Taça de
Ouro, este ano: doar um rim. O time
conseguiu a façanha — difícil para
lima pequena equipe do interior — e
agora' ele vai fazer a doação do órgão
at Fernando Loff, que há um ano
esperava um doador.

I — Fiz tudo por paixão ao meu
clube, diz Jairo, que espera apenas
os resultados dos exames laborato-
riais.para submeter-se à cirurgia que
tirará o rim. Fanático, ele fizera
primeiro a promessa de raspar a
cabeça caso seu time se classificasse
rio Campeonato Gaúcho, e, depois,
à doação do rim se o time entrasse
no Campeonato Brasileiro.

Segundo ele, sua iniciativa "é
humanitária, sei que com essa atitu-
$e posso salvar uma vida e ao mesmo
tempo homenagear o meu time, que
ainda vai ser campeão desse país".
Solteiro, 28 anos, ele está desempre-
gado e pretende fixar-se em Porto
alegre (é natural de São Lourenço
do Sul) se "aparecer alguém para me
dar.um emprego".

Mesmo revelando que está pas-
sando fome na capital, alojado em
albergues de indigentes, ele se nega
a receber qualquer indenização pela
doação do rim:
; — Minha intenção não é ganhar
dinhcirolem cima da minha promes-
ç&Jiz tudo com fé e vou até o fim da
minha decisão.

Fotos de Natanael Guedes
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BOLA DIVIDIDA

Mazaropi, a mulher Nádia Rosana e os filhos, que são um verdadeiro talismã para ele

Mazaropi, um goleiro sempre
em lua-de-mel com os títulos

Trinta c um anos, casado, dois fi-
lhos. mineiro de Além-Paraíba e cole-
cionador de títulos: campeão mundial,
sul-americano, carioca, gaúcho, per-
nambucano c paranaense. Um currículo
de fazer inveja; um. perfil que pouca
gente tem. Para chegar a nove títulos
em 11 anos, Geraldo Pereira dc Matos
Filho reconhece que é preciso muita
sorte c dedicação nos treinamentos,
principalmente em sua função, que é a
dc defender o gol.

Devoção à Nossa Senhora Apareci-
da, um pouco dc superstição c humilda-
de em tudo o que faz são outros ingre-
dientes que tornam o goleiro Mazaropi
um jogador incomum: é que cie, apesar
dc todos os títulos, não tem a fama de
outros jogadores, mesmo defendendo
pênaltis de craques como Zico.

Sou um cara simples demais até.
Não sou jogador que faça questão por
besteira. Eu faço questão de ser útil
dentro do grupo de que participo e no
clube onde desempenho nonestamente
minhas funções.

As palavras de Mazaropi sâo tanto
uma resposta a alguns cronistas esporti-
vos que não pouparam críticas ao golci-
ro no último Campeonato Pernambuca-
no, quando uma síntese de comporta-
mento, muito influenciado pelo técnicos
Ênio Andrade e Orlando Fantoni, pes-
soas às quais o jogador faz muitos
elogios.

Amigos
Eu ja trabalhei com grandes trei-

nadores, mas o maior treinador com
quem já tive o prazer c a satisfação de
trabalhar e tè-lo como amigo se chama
Enio Andrade. Considero também um
grande treinador o titio Orlando Fanto-
ni. Um cara espetacular, humilde, e
com uma capacidade muito grande.
Aprendemos muito com ele. Isso está
muito em mim também.

A humildade de Mazaropi se revela
nos gestos, no modo de viver e no
tratamento dispensado às pessoas. O
recurso ao "nos" traduz o sentido de
união, em que o estrelismo não tem vez.

Mas simplicidade não significa sen-
timento de inferioridade, acomodação.
Ele só não vê possibilidade de jogar
fora do país, "porque dificilmente um
goleiro brasileiro é contratado por um
clube estrangeiro". No entanto, não
considera impossível defender a Seleção
Brasileira:

Todo profissional tem um obje-
tivo maior em sua carreira que é alcan-
çar a Seleção. Não fujo à regra. Acredi-
to que minha condição de chegar à
Seleção não será pelos títulos aue te-
nho, mas pela minha regularidade, por
aquilo que apresentar nas competições,
principalmente neste ano da convoca-
ção. No Grêmio, para onde volto agora,
espero mostrar que mereço uma
chance.

Coleção
Realmente, se fosse por títulos, Ma-

zaropi seria um dos mais cotados, pois
foi campeão pelo Juvenil do Vasco, em
1971; ganhou o título brasileiro, em
1974, também pelo Vasco; voltou a ser
campeão da Taça Guanabara ainda pelo
Vasco, em 1976; bicampeão da mesma
taça, no ano seguinte, época em que
também recebeu o título carioca; em
1979, conquistou o campeonato para-
naense defendendo o Coritiba; èm
1982, ao retornar ao Vasco, sagrou-se
novamente campeão; no ano seguinte,
foi para o Grêmio, vencendo a Taça
Libertadores da América e o Campeo-
nato Mundial Interclubes. E por último,
no Náutico, conquistou o título pernam-
bucano, dez anos depois de o time
recifense ter vencido o último Campeo-
nato.

Destes títulos, o que relembra com
maior alegria foram os levantados no
Grêmio, mesmo ressaltando que todas
as outras conquistas foram importantes,"pois sempre defendi com muito orgu-
lho os clubes por onde passei". Na

conversa, o goleiro mineiro revela com
alegria:

Eu não posso negar para você
que tenho realmente um amor muito
grande pelo Vasco da Gama, pois foi
onde iniciei minha carreira, comecei a
dar meus primeiros passos como profis-
sional de futebol. O Vasco marcou
muito minha carreira. Fui criado ali
dentro, onde tive minha projeção como
profissional.

Tristeza
Mas nem sempre foi de amor a

relação Mazaropi-vasco:
A maior mágoa que tenho do

Vasco foi quando voltei do Grêmio com
o título de campeão do mundo e fiquei
treinando separado do grupo. Eles já
tinham a equipe formada, porque iam
iniciar uma competição nacional, o que
é até uma razão justa. Mas acho que
também faltou um pouco mais de reco-
nhecimento do Vasco para comigo.

Ele relembra, com certa vaidade, a
reação da torcida vascaína na estréia de
Leão, com os torcedores, em coro,
gritando seu nome, na entrada do time
em campo. Mazaropi sentou no banco

Náutico um título aue há 10 anos era
esperado pela torcida.

Melhor defesa
Nunca perdi um jogo decisivo

em que estivesse presente ou minha
mulher (Nádia Rosana) ou um dos
meus dois filhos — diz Mazaropi, re-
lembrando inclusive pênaltis que defen-
deu c os lances mais difíceis de sua
carreira, como um que aconteceu num
jogo Vasco x Fluminense, em 1977:

Fiz uma defesa que considero
uma das maiores da minha vida. Tudo
começou na cobrança de uma falta na
junção da pequena área com a linha de
fundo. Eu coloquei a barreira junto à
baliza. Rivelino cobrou rasteiro, na li-
nha da pequena área. Luís Carlos en-
trou batendo no gol e eu caí para fazer a
defesa. Mas furou, e a bola cruzou a
extensão da pequena área. O lateral
Marinho vinha entrando pela esquerda,
sozinho, e na corrida, do jeito que
vinha, chutou. Eu, do chão onde esta-
va, já saí para a defesa. E o Vasco nesse
dia ganhou de 1 a 0.

Muita gente vai estranhar, por-
que, para muitos, a melhor defesa teria
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O goleiro mostra os troféus: nove títulos em 11 anos

de reservas, mas permanecia no coração
da torcida, ao receber vários troféus das
mais diferentes facções vascaínas.

As torcidas
Tenho respeito por toda torcida.

A do Vasco, por exemplo, dá o recado
quanto o time mais precisa. A do Grê-
mio é a mais vibrante das que conheço
nos 90 minutos de jogo. Mas tenho,
independentemente do comportamento
de cada torcida, o maior carinho pelas
pessoas que vão aos estádios, pois você
jogar para um estádio vazio dá um
desânimo, um sentimento de decepção,
ao contrário de um estádio cheio, em
que se tem uma emoção muito forte.
Mazaropi só náo queria ficar mais no
Náutico:

Alguns cronistas esportivos per-
nambucanos chegaram a me ofender
moralmente. No Recife, provei que
tenho condições de jogar em qualquer
grande time brasileiro. O grupo deu ao

sido na cobrança do pênalti de Zico na
decisão da Taça Guanabara. Para mim
— diz o goleiro — a defesa do pênalti
marcou o iniciei da minha carreira, por-
que ali foi meu primeiro ano como
titular do Vasco da Gama.

Mazaropi, um grande defensor de
pênaltis, tem uma explicação para quemo acusa de "sair mal do gol", ao dizer:

— Na América dn Sul, principal-
mente no Brasil, os atacantes cruzam a
bola na área, enquanto na Europa a
bola é alçada na área. Há uma diferença
para pior nas bolas cruzadas na área,
pois, com muita gente na frente do gol,
rica difícil você acompanhar a traje-
tória.

Alegrias, decepções. Tudo faz parte
da vida de qualquer um, principalmente
de um jogador de futebol. E a paixão
pelo fuiebol leva Mazaropi a pensar em
ser rreiuador, mesmo reconhecendo
que tem muitos anos ainda como golei-ro, posição que lhe deu estabilidade
econômica e Financeira.

Essa história foi contada, se não me engano,
por João Conde a Armando Nogueira que a passou
adiante, garantido pelo seu autor representar a pura
verdade. Ei-la:"Homem ilustre, acatado e respeitado em toda
a cidade, o Desembargador Nepomuceno Alves de
Oliveira era também conhecido como um fanático
torcedor de futebol. — É a minha segunda paixão—
costumava dizer, salientando que a primeira 

"natu-
ralmcntc é a minha excelentíssima esposa."

Para melhor desfrutar de sua segunda paixão, o
desembargador possuía uma coleção de álbuns com
recortes e fotografias dos jogos mais importantes de
todo o Brasil e se gabava de poder declinar a
esçalação de qualquer dos grandes times nacionais,
seja do presente ou do passado. Era capaz ainda de
responder na hora perguntas sobre os autores de
gols históricos, desde Friedenreich até Pele. Enfim,
uma autêntica enciclopédia, sempre revista e au-
mentada.

Na Copa de 58, na Suécia, depois que Garrin-
cha e Pele entraram no time e o futebol brasileiro
começou a mostrar toda a sua arte e talento, o
Desembargador Nepomuceno estava, como ele
mesmo dizia, de fogos acesos, excitadíssimo. No dia
do jogo com a França, semifinal da Copa, o
desembargador mal acordou ligou o rádio — ainda
não havia televisão — e girando de uma para outra
estação ia acompanhando a lenga-lenga dos locuto-
res lá de Gotemburgo, o que o deixou mais elétrico.

Às 11 horas saiu paia o/oro só pensando no
jogo. Tinha alguns processos a despachar, mas não
conseguia. No primeiro que pegou, trocou o nome
de uma das partes, escrevendo Nílton Santos em vez
de Abelardo Caminha, que era como se chamava o
indiciado. Sentindo-se sem cabeça para outra coisa,
decidiu fechar o foro convidando todos os funciona-
rios para ouvir o jogo de sua casa.

Um alarido dominava a sala do desembarga-
dor. Atarefadas, circulavam sua excelentíssima se-
nhora e sua prendada filha, distribuindo refrescos de
groselha e maracujá, recomendando este para os
mais nervosos. Havia uns bolinhos de fubá mas,
tinham pouca saída.

De repente, o desembargador bateu palmas
impondo silêncio e propôs se promover um bolo
para saber quem marcaria o primeiro gol. Palmas
saudaram a idéia e logo as senhoras providenciaram
um chapéu para recolher os 10 cruzeiros da aposta
de cada um. Ávidos da bolada que ia se formando
no fundo do chapéu, os presentes gritavam seus
preferidos: Didi, Pele, Vavá. Mas um severo
"psiu!" do desembargador calou a todos.

Ordem, senhores, ordem! Eu escolhi o
Garrincha e agora quero homenagear o mais antigo
escrivão do Estado, concedendo a vez ao senhor
Elpídio.

O velho escrivão, único que permanecia calado
e um tanto entediado naquela confusão toda, já que
nada sabia de futebol, titubeou, nervoso.

Vamos, Elpídio, escolha o seu — ordenava
o desembargador.

O meu — gaguejou o escrivão vencendo a
timidez — o meu é o Feola.

O desembargador tremeu de alto a baixo como
se tivesse sido atingido por uma bofetada. Naquele
templo do saber esportivo a escolha do escrivão era
um ultraje. De pé, no meio da sala, onde se fizera
silêncio completo, Nepomuceno lançou um olhar
fulminante ao pobre escrivão e, com o dedo em riste
apontando a porta da rua, disse com profundo
desprezo:

Retire-se, Elpídio. Ponha-se imediatamen-
te fora de minha casa, Elpídio!"

SANDRO MOREYRA

Itaipava abre 2 postos na
Barra. Um na Avenida das
Américas, o outro também.

Fica um de cara para o outro. Um fica
no sentido dequem vai, n? 2009eooutrono
sentido de quem vem, n? 2010. Em ambos,
o atendimento rápido e simpático de
sempre e todas as ofertas dos outros
Postos Itaipava. Postos Itaipava

América está mal de
finanças e sem time
para a Taça de Ouro

O presidente eleito do América, Álvaro Grego, esteve
reunido ontem com a nova diretoria, quando começou a levantar a
posição real do clube, que se encontra em péssima situação
financeira. Grego continua preocupado, porque sabe que terá
muita dificuldade para formar um time para a disputa da Taça de
Ouro. Ele já tem conhecimento que apenas seis jogadores estáo
com contratos em vigor: Ernani, Tecão, Heriberto, Gaúcho,
Moreno e Eugênio.

A princípio, a dívida do Departamento de Futebol do
América é de CrS 170 milhões com a Portuguesa de Desportos,
referentes ao passe de Heriberto, mais CrS 160 milhões de salários
de novembro, 13° e algumas parcelas de luvas. O inquérito sobre a
venda de títulos da Vila Olímpica de Nova Iguaçu sem autorização
terá início na próxima semana. O ex-presidente Lúcio Lacombe é
o principal acusado e já apresentou por escrito sua defesa.

Acidente com Carrasco
desfalca o Barcelona

Barcelona, Espanha — O ponta-direita Carrasco, do
Barcelona e da Seleção Espanhola, sofreu ontem um grave
acidente nesta cidade, onde, em frente ao Edifício da
Escola Alemã, seu cano derrapou em conseqüência da
neve e da chuva e bateu violentamente em uma árvore.

O jogador, 25 anos, aue tem o apelido de Lobito, foi
levado em uma ambulância em estado de semi-
inconscicncia para um clínica e até a noite de ontem não
tinha recuperado totalmente os sentidos. Ele sofreu fratu-
ras múltiplas, mas o hospital ainda não divulgou um
boletim médico oficial sobre seu estado.



Fia tenta Fernando Macaé além de Marinho
Além do ponta-direita Marinho, o Flamengo pode-

rá contratar Fernando Macaé, jogador que foi pouco
aproveitado pelo Bangu no Campeonato Estadual. Os
dirigentes estão estudando a possibilidade dc propor
uma Iroca dc Nunes, Robertinho c Bigu por Marinho e
Fernando Macaé. Por enquanto, porém, tudo ainda está
no terreno das hipóteses. Certo mesmo é o interesse do
Flamengo pelos dois jogadores.

O Flamengo ainda não desistiu de Jorginho, que
poderá ser contratado, mesmo que o Flamengo consiga
trazer Marinho c Fernando Macaé. Jairo dos Santos,
assessor da vice-presidência, acredita que o Palmeiras
reduza o preço do passe do jogador, fixado inicialmente
em aproximadamente Cr$ 1 bilhão 300 milhões. O
Flamengo tem esperança de que o Palmeiras consiga
contratar Mendonça e assim libere Jorginho por uma
quantia menor.

"Showball"

A inclusão de Bigu, que chegou a ser muito
valorizado no próprio Flamengo, na transação com o
Bangu, deve-se ao fato de que o Flamengo já tem de
volta Vítor, que pode ser aproveitado como reserva de
Andrade, ou mesmo jogar ao lado do titular da cabeça-
dc-árca. Com Vítor de volta ao grupo, a situação de Bigu
se torna difícil, porque ele passaria a ser o terceiro
reserva da posição.

Os jogadores que representarão o Flamengo num
torneio de showball cm Paris viajarão amanhã à noite. O
grupo será chefiado pelo dirigente Gilberto Cardoso
Filho c, além dele, irão o supervisor Américo Faria, o
medico Giuseppe Taranto e o massagista Isaias. O grupo
de jogadores é o seguinte: Zé Carlos (goleiro reserva),
Cícero (goleiro do time de futebol,dc salão), Jorginho,
Leandro, Adalberto, Andrade, Elder, Bigu, Nunes,
Adílio, Gilmar, Guto e Heitor. Titã irá diretamente de
Miami, onde está passando as férias.

Oposição
Com a demissão de Válter Oaquim, advogado do

clube, pode iniciar-se um movimento oposicionista no
Flamengo, embora o próprio dirigente reconheça ser
ainda muito cedo para se organizar um movimento,
levando-se cm conta que a atual diretoria tomou posse
quarta-feira. De qualquer maneira. Oaquim disse que
vai ficar atento, pois discorda totalmente da filosofia de
trabalho do presidente George Helal.

Ao deixar o Flamengo, Oaquim se disse preocupa-
do c fez um alerta:

— Se o Flamengo não partir imediatamente para
uma política de contratação de grandes craques c formar
novamente um supertime, dentro de seis meses enfrenta-
rá uma série crise.

Oaquim insiste na teoria dc que o Flamengo deveria
contratar jogadores de expressão como DeLeon, que ele
garante ter sido oferecido em troca de Titã, mais uma
compensação financeira. Segundo Oaquim, outro joga-
dor de bom nível que chegou a ser oferecido foi
Scrginho, que o Santos liberaria em troca de Nunes e
Ronaldo, mais uma compensação financeira.

O cx-advogado do clube também discorda do que
chama de política de afundamento das decisões da
diretoria. Ele entende que as decisões devam ser toma-
das a partir de um debate mais amplo e democrático. O
presidente George Helal rebateu as críticas de Oaquim
dizendo que administra o clube de maneira aberta e
democrática.

Há quem diga também que Oaquim ficou magoado
e pediu demissão por não ter conseguido um cargo de
maior expressão na nova diretoria, como a vice-
presidência de futebol. Ele teria ficado aborrecido com o
fato dc Brandão Monteiro não ter sido incluído na chapa
do Conselho Deliberativo, como ele pretendia, ficando
apenas como suplente.

Procurador de Assis
garante que contrato
novo está acertado

Assis e o Fluminense praticamente acertaram a
renovação de contrato em meio à agitação do casamento
do jogador, anteontem, em Curitiba. Quem garante é o
procurador de Assis, Mafuz Antônio Abraão, aue julga
Assis valorizado pelos gols decisivos e entende que o
presidente do clube, Manoel Schwartz, saberá com-
preender a situação do jogador, que aos 32 anos merece
fazer um bom contrato.

Schwartz, por seu lado, assegura que a proposta do
clube está dentro da realidade financeira do futebol
brasileiro, embora seja bastante vantajosa. Portanto, se
houver diferença entre as partes, será tão pequena que
não resistirá a mais outro encontro para discussão.

Durante a recepção dada por Assis após a cerimô-
nia de casamento, no clube Concórdia, em Curitiba, o
presidente chegou a afirmar que tem a exata consciência
da importância que é ter Assis no time, enquanto Assis
só teme retardar o acordo e correr o risco de ficar
afastado dos primeiros jogos da Taça de Ouro.

Caso Renê
Outro que pode ter a situação resolvida nos próxi-

mos dias é o meia gaúcho Renê, pois segundo confidên-
cia do presidente Roberto Borba, do Internacional, ao
qual pertence o passe de Renê, Schwartz teria proposto a
ele um encontro para discutir a forma dc pagamento do
passe do jogador, que foi um dos destaques do time na
conquista do título estadual e já declarou que, se tiver o
passe comprado pelo Fluminense, vai exigir salários
compatíveis com os dos demais titulares do time.

Apesar de a comissão técnica e diretoria do Flumi-
nense estarem com as atenções voltadas para a renova-
ção de Assis e a compra do passe de Renê, outro assunto
começa a tomar vulto nas Laranjeiras: é a possibilidade
de o supervisor Nilton Graúna ter as funções remane-
jadas.

O assunto será discutido quando dirigentes e comis-
são técnica começarem a organizar a programação do
Departamento dc Futebol para a próxima temporada. A
sugestão feita pelo técnico Carlos Alberto Torres é de
aproveitar melnor o Coronel Luís Carlos Calomino nas
atividades de campo, restringindo o trabalho executado
por Graúna aos assuntos internos do futebol do clube.

Verona defende liderança
contra Atlanta, em casa,
pelo Campeonato Italiano

Roma — O Campeonato Italiano prossegue hoje,
quando será realizada a penúltima rodada do turno.
Enquanto ó Verona. líder absoluto, é o favorito contra o
Atlanta, pois, além de atravessar excelente fase, joga em
casa. o Torino. de Júnior, vice-líder, tem difícil compro-
misso contra a Fiorentina. de Sócrates, embora o jogo
esteja marcado para Turim.

Sócrates, por sinal, foi energicamente repreendido
pelos dirigentes da Fiorentina e está ameaçado de ser
punido com seu afastamento do jogo. por ter se apresen-
tado cm Florença com 24 horas de atraso. Ele, no
entanto, disse que treinou todos os dias cm que esteve de
folga no Brasil. Os demais jogos da rodada: Como x
Avcllino; Crcmosesc x Ascoli; Inter x Roma: Lazio x
Milan; Napoli x Udinese e Sampdoria x Juventus.

Botafogo planeja reformar velha sede
A meta prioritária de Alternar Dutra

de Castilho é o futebol e, para fortalecê-lo,
acredita que náo basta reforçá-lo, mas trazê-
lo de volta a General Severiano. Por isso, o
dirigente está empenhado em recuperar e
reformar este patrimônio do Botafogo para
que a equipe torne a treinar na Zona Sul
ainda este ano. ficando Marechal Hermes
apenas para os jogos.

O dirigente sabe que, apesar do empe-
nho do Prefeito Marcelo Alencar, a posse
definitiva de General Severiano ainda vai
demorar uns dois meses pelo menos, mas tão
logo o processo burocrático seja resolvido,
manterá entendimentos com o Patrimônio
Histórico do Rio de Janeiro para que as
obras de reforma sejam iniciadas.

Como antigamente
A recuperação da sede se toma impor-

tante porque desde que a administração do
Botafogo se transferiu para o Mourisco, uni
local apertado e desconfortável, o clube
deixou de ser um ponto de encontro entre
grandes botafoguenses. Com isso, as pessoas
se afastaram e, aos poucos, o Botafogo foi
perdendo sua força política e financeira.

O presidente Altermar Dutra dc Casti-
lho acha de fundamental importância que o
Botafogo volte a ser freqüentado como anti-
gamente. Torne-se, novamente, um ponto
de encontro de associados, sejam eles ricos
ou não, mas todos dispostos a levantar o
clube.

— Quero ver aquela varanda nova-
mente cheia de pessoas conversando sobre
os problemas do Botafogo ou do Brasil. Por
isso, tão logo consigamos ter de volta Gene-
tal Severiano, trataremos de reformar a
sede.

O futebol também na Zona Sul é outro
aspecto importante para a recuperação do
time. O dirigente lembra a época em que os
treinos eram realizados em General Severia-
no, cujas arquibancadas ficavam sempre
cheias.

— Lembro-me do dia em que Brito e
Carlos Alberto se apresentaram para trei-
nar. Veio tanta gente ver o treino do Botafo-
go que parecia um dia dc jogo. Esta vitalida-
de eu quero de volta. E só trazendo o
futebol para a Zona Sul. Marechal Hermes
não será um local esquecido, mas só o
utilizaremos para os jogos médios. Enfim,
temos unia série de planos bastante viáveis.

A recuperação
A recuperação de General Severiano

vem sendo tentada há muito tempo, mas só
agora é que se tornou possível c para isso foi
fundamental o interesse demonstrado pelo
Prefeito Marcelo Alencar, que já entrou cm
entendimentos com Eliezer Batista, presi-
dente da Vale do Rio Doce.

Além da sede, o Botafogo receberá
parte do campo. Naturalmente, não recupe-
rou todo o patrimônio, mas com o que
receberá nesta negociação, terá espaço para
fazer um campo de treinamentos.

— Poderemos inclusive construir uma
pequena arquibancada com cinco ou seis
degraus para os torcedores se acomodarem,
mas já é uma vitória para nós botafoguenses
— diz Alternar Dutra dc Castilho.

A área que o Botafogo utilizava dc 20
mil 680 metros quadrados. De acordo com
as negociações iniciadas pelo Prefeito Mar-
ceio Alencar, o Botafogo terá direito a 10
mil 227 metros (2 mil 941 metros quadrados
da sede e 7 mil 286 metros quadrados do
campo).

A outra parte do terreno fica com a
prefeitura, cede alguns terrenos da Barra da
Tijuca para a Vale do Rio Doce, que recupe-
ra também os quatro andares ocupados pelo
Botafogo no edifício do Clube da Aeronáu-
tica.

A marina
Mas os planos de Alternar Dutra de

Castilho não param por aí. Ele vai levar
adiante também a construção da Marina do
Mourisco, um outro local supervalorizado e
que aumentará bastante o status do clube.

O plano da Marina é antigo, o proble-
ma é que, com a construção da Marina da
Glória, com aluguéis bem cm conta, devido
ao grande número de vagas, perdeu um
pouco da validade. Seria um investimento
muito alto para o Botafogo e o retorno
ficaria ameaçado, porque, naquela ocasião,
a oferta seria maior que a procura.

AGora, no entanto, com a Marina da
Glória inteiramente tomada, o problema dc
vagas para barcos voltou a existir e a Marina
do Mourisco, a se construída pelo Botafogo,
aparece como a última opção para quem tem
embarcações.

A conslrução desta marina atrairá um
grande número de associados para o Botafo-
go, que passará a ser freqüentado e dispu-
tado também por pessoas de alto poder
aquisitivo. Assim, o Botafogo se tornaria
novamente um clube com vida social muito
ativa.

— Não tenho dúvidas dc que o Botafo-
go dentro cm breve terá sua vida normaliza-
da. O campo de General Severiano freqüen-
tado por torcedores; a tradicional sede com
seus bailes e encontros de amigos ao final
das tardes e a marina repleta de barcos —
conclui Alternar Dutra.

Ronaldo Theobald/02-01-82
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A sede de General Severiano voltará a ser, segundo os planos de Alternar Dutra,

ponto de encontro dos sócios

Santos goleou o
Bayern de Munich

São Paulo — O Santos ven-
ceu com facilidade o Bayern de
Munich por 4 a 0, na abertura
da Copa São Paulo de Futebol
Juvenil. Com toque de bola e
ataques rápidos.

Os gols do time sanlista fo-
ram de Paulo Leme, aos 40
minutos do primeiro tempo;
Pedro Paulo, aos 27 minutos do
segundo tempo; novamente
Paulo Leme. aos 31 minutos; e
Júnior aos 43 minutos, fechan-
do a goleada.

A Copa São Paulo tem prós-
seguimento. hoje, com mais se-
te jogos, tendo como destaque
a estréia do Vasco da Gama,
do Rio. às 10 horas, no campo
do Nacional, na capital, contra
o Matsubara, do Paraná.

Amortecedorest< u i •

baratos que qualquer
Troque o seu amortece-
dor num Posto Itaipava.
O pagamento é em 3 ve-
zes sem juros e a troca
é grátis. Confira os en-
dereços que um deles
está no seu caminho.
Av. Lauro Sodré, 1, ao
lado do Rio Sul, Botafo-
go, fone: 295-0997. Rua

BKASlLIA
DIANTEIROS- CrS 41.300
TRASEIROS - CrS 41.400
DIREÇÃO -CrS 17.200

TOTAL- CrS 99.900

CHEVETTE
DIANTEIROS-CrS 45.600
TRASEIROS - CrS S3.400

TOTAL -CrS 98*000

VOLKS
DIANTEIROS- CrS 33.800
TRASEIROS -CrS 38.300
DIREÇÃO - CrS 17.200

TOTAL - CrS 86.400

PASSAT
Dianteiros- crS es.soo
TRASEIROS - CrS 46.000
DIREÇÃO -_»S20.900

TOTAL • CrS 13S.S0Õ
PARA OUTROS CARROS: 65% DE DESCONTO EM TRÊS VEZES
SEM JUROS.

São Clemente, 307, Bo-
tafogo, fone: 246-8601.
Av. Epitácio Pessoa,
2356, Corte do Cantaga-
lo, Lagoa, fone:
287-2048. E nos Postos
Itaipava de Ipanema,
Lagoa, J. Botânico,
Tijuca e Maracanã.

Rostos Itaipava

E o aráiieeedor não é
qualquer um: ÊCofap Okm.

Os técnicos Flávio Cosia,
Zezé Moreira, Jorge Vieira
e Válter Miraglia; o diretor
de futebol da CBF. Dílson
Guedes, Sandro Moréyra,
do JORNAL DO BRASIL,
Viiorino Vieira e Luís Fer-
nando. da Rádio JB. discu-
tiram ontem o problemas
mais importantes do futebol
brasileiro, que, na opinião
geral, náo atravessa uma
boa fase. Para se ter uma
idéia, cada técnico levou pe-
lo menos 15 minutos para
destacar cinco jogadores em
atividade no Brasil: Lean-
dro, Mozer, Renato Gaú-
cho, Jandir e Jorginho, do
Palmeiras. Nó debate da
Rádio JB, Flávio Costa e
Zezé Moreira disseram que
o novo técnico da Seleção
Brasileira — seja quem for
— vai ler que irabalhar mui-'

to, a começar "do zero';,.

Vasco tem
uma semana
de decisões

O supervisor do Vasco,
Paulo Angioni, considera a
semana que se inicia decisi-
va para o perfeito funciona-
mento do futebol do Clube
na Taça de Ouro. Nela será
resolvida a situação de sete
titulares c dois reservas sem
contrato, inclusive o de Ro-
berto, que pode estender-se
até a estréia do time na
competição, contra o Co-
ríntias, dia 27.

O atacante já tem à sua
disposição na caixa do clube
os CrS 49 milhões referen-
tes aos atrasados que co-
brou para poder iniciar os
contatos visando à renova-
ção dc contrato. Angioni
informou que Roberto será
procurado pelo vice-
presidente de futebol José
Luís Mano amanhã — ele
deve voltar amanhã de An-
gra dos Reis, onde foi
pescar.
CONVOCAÇÃO

Segundo Angioni, o go-
leiro Acácio, lvã, Donato,
Rômulo, Oliveira, Aírton,
Marquinho c Mário são os
jogadores que serão chama-
dos para começar a discutir
a renovação de contrato, já
que o técnico lidu quer co-
rrieçár a trabalhar, a partir
do dia 14, com o grupo
completo. Marquinho e
Mário tém contrato até fe-
vereiro, mas seráo conven-
cidos a antecipar o entendi-
mento para renovação, a
fim de atender o desejo de
Edu.

Por ordem de importan-
cia, ainda segundo o super-
visor, a contratação de re-
forços vem logo a seguir.
Contando já com Cláudio
Adão e Gilberto, o supervi-
sor espera que o presidente
Antônio Soares Calçada re-
solva logo a situação dos
que estão sendo cogitados.

— Depois. é só
cuidarmos dos detalhes da
apresentação dos jogado-
res. como exames médicos
e hospedagem do grupo,
possivelmente em Vassou-
ras, onde ficaremos durante
pouco mais de uma semana,
li se resolvermos todos os
contratos que esiáo vencen-
do, só voltamos a nos preo-
cupar com o assunto a par-
tir de julho, quando vence o
de Geovani è Mauricinho
— informou AneiÒni.
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Pela TV, a cobertura completa e precisa do Rock in Rio...7

A moda descontraída para acompanhar os ídolos do "rock"... 6
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MÚSICA E O HUMOR DE NÁSSARA
NO PROJETO CARNAVALESCA

Vidal da Trindade

46M AS que calor, que ca-
lor, que calor. O sol
eslava quente e quei-
mou a nossa cara...

Alá-lá-ô..." Desde o carnaval de 1941 a deli-
ciosa marchinha de Nássara e Haroldo Lobo,
gravada por Carlos Galhardo, anima os bailes
de salão, esquentando o folião menos anima-
do. E um dos seus autores, o carioca Antônio
Gabriel Nássara, será o homenageado do
Projeto Carnavalesca deste ano com estreia
marcada para o próximo dia 10, na Sala
Funarte, às 18h30min,

O espetáculo leva o mesmo título da
marchinha e será estrelado pelo mesmo Carlos
Galhardo, Marília Barbosa e o Conjunto Nó
cm Pingo ITÁgua, direção de Ricardo Cravo
Albim e Ligia Ferreira. Além do show, o
projeto mostrará ainda uma exposição das
caricaturas de Nássara, famoso também nesta
área, através de 40 painéis onde o carnaval é o
tema dominante.

Aos 75 anos. o compositor e caricaturista
nascido cm São Cristóvão e criado cm Vila
Isabel, onde conheceu e fez parceria com Noel
Rosa, é um homem realizado apesar dc já não

compor há mais dc 25 anos. O carnaval não
conta mais com sua participação devido à
surdez "galopante, pior que a inflação", afir-
ma. Mas que ainda encontra motivação para
participar c apreciar esta retrospectiva cm
tomo de sua vasta obra que inclui mais de 200
composições gravadas.

Compositor que começou cedo, "aos 17,
18 anos" já tinha um sucesso na boca do povo
com Formosa (parceria com J. Rui) gravada
por Mário Reis e Francisco Alves, ha época
cm que se escrevia presunçosa com p: "Foi
Deus quem te fez formosa, formosa/porém
este inundo te tornou, presumpçosa, presump-
cosa". Um pouco retraído devido às dificulda-
des para conversar, o compositor declara que
sua participação no show "sáo as músicas, mas
que é bom voltar com Carlos Galhardo, um
veterano lançador, entre outros, dc sucessos
como Alá-lá-õ e Nós Queremos uma Valsa,
músicas que agradaram bastante".

Estudante de Arquitetura até o quarto ano
na Escola Nacional de Belas-Artes (o mesmo
prédio onde a Funarte está instalada) foi ali
que criou seu primeiro conjunto musical com
colegas da Belas-Artes, como J. Rui, Jaci

ESTHETIC CENTER
LANÇA TAAG

GAGUEIRA
ORATÓRIA (INIBIÇÀO) Prof,
Simon Wajntraub 236-5223

E DA
50%

DE DESCONTO A
ANTIGAS CLIENTES.

Lançado, testado e aprovado nas cltni-
cas Esthetic Center da Alemanha, a TMG
(termogênese) chega ao Brasil como o
mais novo produto de emagrecimento e
modelagem do corpo. A TMG enrijece os
tecidos flácidos, modela as formas do cor-
po e tira os centímetros que estão so-
brando. — ¦ -

O Esthetic Center, neste revoluciona-
rio lançamento que é a TMG, está ofere-
cendo 50% de desconto para todos os que
algum dia, nestes últimos 9 anos, foram
clientes em qualquer das filiais. Se você já
fez algum tratamento no Esthetic Center,
venha conhecer a TMG pela metade do
preço. Telefone já e conheça o melhor para
a modelagem do seu corpo. Esta promoção
vai ser só no lançamento. Procure o Esthe-
tic Center num dos endereços abaixo. A
TMG vai deixar você com o corpo que você
merece.

Em Ipanema, Visconde de Pirajá
414 grupo 1412, telefone 267-6888. No
Centro, Rua da Assembléia 10, sala
1907, tel. 224-6898. Em Copacabana,
Avenida Copacabana 195, grupo 313, tel.
542-4393. Na Tijuca, Praça Saens Pena
145, sala 908, tel. 284-9299. Em Madurei-
ra, Estrada do Portela, 99, sala 719, tel.
359-4441. Em Icarai, Rua Gavião Peixoto
182, sala 520, tel. 714-5207. No Méier,
Rua Dias da Cruz, 215, conjunto 406, tel.
593-9399.

Não esqueça. O Esthetic Center é
para homens e mulheres, e todas as filiais
ficam abertas das 8 às 20 horas.
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COZINHA DE VERÀO
4 AULAS

Informação e Inscrição
Dna. Elvia

R. Gal. Polidoro, 186
Tel.: 295-3494

ANUNCIE
PELO

TELEFONE
2843737
CLASSIFICADOS
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Rosas, Manuclito Xavier e integrado mais
tarde pelo cantor Luís Barbosa. Obrigado a
largar o curso dc Arquitetura (época do faleci-
mento do seu pai), Nássara juntou às composi-
ções o trabalho de paginador tendo trabalhado
nos mais importantes jornais e revistas da
época como A Noite, A Hora, O Radical, A
Nação, Careta, O Cruzeiro e Última Hora.

Homem de múltiplas atividades, Nássara
também foi pioneiro no rádio pois foi o
primeiro locutor do programa Case tendo
ainda as honras de ser também um dos primei-
ros profissionais a criar jingles. E paralelo a
tanto trabalho ainda arrumava tempo para
compor, tendo sido gravado por todos os
monstros sagrados da época como Francisco
Alves, Mário Reis, Orlando Silva, Dircinha
Batista, Carlos Galhardo, Jorge Goulart.

Depois de Formosa, outros sucessos vie-
ram como Tipo Sete (parceria com Alberto
Ribeiro), Periquilinho Verde (com Sá Roris),
Florisbela (com Frazão, seu parceiro mais
constante), Meu Consolo É Você (com Rober-
to Martins), Ralzaquiana (com Wilson Batis-
ta), A-M-E-I (com Frazão), Maria Rosa.

Sempre acompanhado por ilustres parcei-
ros, apenas três músicas não aconteceram na
vida artística dc Nássara: Retiro da Saudade,
Cadência e Garota Colossal. São os mistérios
do mundo musical já que as composições
tinham tudo para se transformar cm sucesso
pois Nássara teve Noel Rosa, Lamartinc Babo
c Ari Barroso como seus parceiros. É como
explica o próprio Nássara:

— São três músicas que considero uma
piada porque, apesar dos parceiros, não acon-
teceram e serão lembradas neste show. Com
Ari Barroso fiz a marcha Garota Colossal (de
1935) que teve seu lançamento prejudicado
por causa da Censura que implicou com o
refrão Você, você é meu hino nacional que
usava os compassos do nosso hino. Foi grava-
da por Francisco Alves, mas foi prejudicada
por este episódio já que os compassos do hino
feriram os ouvidos dos censores. Uma outra
marcha, Cadência (1936), com Lamartine Ba-
bo, foi mal lançada e também morreu apesar
de ter sido gravada por Francisco Alves. São
fenômenos inexplicáveis, a música acontece ou
não. É imponderável, veja o Alá-lá-ô. O
terceiro mistério aconteceu com a marchinha
Retiro da Saudade, com Noel Rosa, gravada
por Chico Alves cm dupla com Carmem
Miranda, que também não aconteceu.

Assim, o espectador do show homena-
geando Nássara escutará o relançamento de
três composições praticamente inéditas pois
somente a música com Noel Rosa foi regrava-
da há pouco tempo pelo conjunto Coisas
Nossas. Sorrindo, Nássara afirma que 

"tudo é
velharia, mas acredito que ainda possam ser
apresentadas nesta homenagem aos meus par-
ceiros, pois além dos três monstros sagrados
ainda tem Frazão, Wilson Batista, J. Cascata,
Haroldo Lobo, Dunga, Roberto Martins".

Compositor numa época "que não dava
dinheiro, pouco ganhei apesar de ter 210 a 220
músicas gravadas por Chico Alves, Mário
Reis, Dircinha Batista" ele gosta mesmo é de
carnaval.

— Considero o carnaval uma máquina
fabulosa de compositores pois antigamente
havia o carnaval de rua e o de salão obrigando
o compositor a ser bom mesmo e conhecer
muita música. O Lamartine, assim como eu,
não tocava nenhum instrumento, mas conhe-
cia muita música também, solfejava operetas,
fazia introduções incríveis. No carnaval você
tinha que decorar fatalmente umas 10 ou 15
músicas e é por isto que o que se faz hoje em
dia, como o rock, não auxilia em nada, pois sc
diferencia totalmente da música brasileira.
Mas o camarada pode gostar de rock e vir
assistir ao show.

Show dividido pelas várias épocas do com-
positor 

"uma viagem musical dentro da obra
musical de Nássara" na definição do diretor
Ricardo Cravo Albim. A primeira parte —
Nasseriana — com o Nó em Pingo D'Agua
reviverá sucessos como Periquitlnho Verde,
Formosa, Balzaqueana seguida, com Marília
Barbosa, do bloco Nássara Canta as Mulheres
com destaques para Formosa e Maria Rosa. Os
Usos e Costumes também estarão presentes
através de composições como Cantor de Rock
seguida das grandes cantoras que interpreta-
ram suas obras como Carmem Miranda, Direi-

nha Batista e Araci dc Almeida revistas por
Marília Barbosa. Cantora que não fez feio
quando relembrou Aracy Cortes na homena-
gem à cantora realizada no ano passado.

Os cantores — deixa para a entrada de
Carlos Galhardo — também serão relembra-
dos no Alá-lá-ò, cantada por Galhardo além de
Nós Queremos uma Valsa, outro sucesso de
Nássara na voz do veterano cantor. Ao final
do show o compositor será homenageado em
cena aberta contando com a participação de
todo o elenco, ocasião para Nássara reviver
suas histórias como a das parcerias com Noel
Rosa, Ari Barroso c Lamartinc Babo. Amigos
e parceiros que estarão representados nos
painéis do Nássara caricaturista, assim como
Pixinguinha (presente na obra de Nássara com
a famosa orquestração de Alá-lá-ô) Radamés
Gnattali c Orestes Barbosa.

O Projeto Carnavalesca, promovido pela
Funarte, acontece pelo quarto ano consecutivo
e c coordenado por Érico dc Freitas (lambem
autor do cenário dos shows). O primeiro
espetáculo homenageia Nássara e estréia no
próximo dia Kl, às I8h30min, permanecendo
na Sala Funarte até o dia 26, paralela à
exposição das caricaturas do compositor que
faz questão de assinalar o seu dístico: "Só dói
quando eu fico sério".

O traço
inconfundível

dc
Nássara,

carnavalesco,
colorido,

lembrando
amigos e
parceiros

como
Ari Barroso,

Lamartine
Babo

e
Noel Rosa

DIANA ARAGÂO

/VOGUE NÃO É LEONARDO,
MAS DÁ VINTE.

\

M 1*1^1*121 RUA BARATA RIBEIRO, 399 |

20% DESCONTO EM
10 VEZES S/JUROS.

44% DESCONTO À VISTA
ARMÁRIOS E COZINHAS
DIRETO DA FÁBRICA

LEBLON
259-0545
239-5195

DISQUE VOGUE
COPACABANA TIJUCA

256-5150 542-2698 234-4788
255-7849 295-0796 234-5775

FERIAS
A ESCOLA CHEZ L'ENFANT promoverá em Jan/85
COLÔNIA DE FÉRIAS
de 2 a 8 anos
das 13.30 às 17.00 h.
Int.: Av. Pasteur, 449 -

CURSO DE FÉRIAS
1° CURSO DE BONECOS
EDUCADORES.

Tels.: 295-0204
295-3196

SUPER CENTRO DE ARMÁRIOS
E COZINHAS VOGUE
Uma Empresa do Grupo Móveis Práticos

AV. ATAULFO DE PAIVA, 80B I AV. ATAULFO DE PAIVA. 19-F
RUA BARATA RIBEIRO, 399
R. CONDE BONFIM, 80-B

RUA BARATA RIBEIRO,
CASA SHOPPING

194-J

BARRA
325-9837
325-85881
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UMA BOA NOTICIA:
Inaugurado na Rua Senador Dantas
Novo Restaurante Vegetariano Green

Rio. (Urgente) — A boa notícia para os apreciadores
da cozinha vegetariana é a inauguração de mais um
Restaurante Green no centro do Rio. Repete-se o
mesmo sistema já vitorioso com variado bufete de
saladas para se servir à vontade, pratos quentes,
sopas, sucos, sobremesa e um deleicioso aperitivo.
acompanhando tudo torradas e pães especiais.
Enquanto a variedade é muito grande, o preço é um
só para tudo, ressaltando-se a liberdade de se servir
descontraidamente. No GREEN você conserva a sua
saúde e vive a vida feliz saboreando pratos saboro-
sos, preparados por quem conhece profundamente
os segredos do mundo vegetariano. Compareceram
à inauguração personalidades do mundo social do
Rio de Janeiro, prestigiando o novo GREEN da Rua
Senador Dantas, número, 84 — G.
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CARLOS EDUARDO NOVAES

FRUSTRAÇÃO LITERÁRIA
aUEIRAM 

perdoar o tema — Literatura —

mas aproveitei as festas de fim de ano para
me reencontrar com um autor russo. Passei o
Natal e o Ano Novo atracado com O Negócio

dos Artamonov. um alentado romance de Máximo Gorki
sobre a vida dc uma família de industriais. Ainda não

passei da página sete. Não pensem que estou lendo no
original. Há uma explicação para a lentidão: os persona-
gens são tantos, com tantos nomes e se movimentam
tanto que me vejo obrigado a reler cada página no
mínimo cinco vezes. Agora mesmo estou à cata do primo
Vehiamin Mikhailnovitch Pavona que desapareceu, de
repente, no meio da sexta página.

Carrego uma profunda frustração em relação à
literatura russa. Jovem, comecei a me interessar por
Gogol, Turgueniev, Dostoyevski, Tolstoi, Gorki e mais
tarde por Pilniak, Zoschenko, Pasternak, Ehrenburg.
Apesar de todo interesse, devo confessar, morto de
vergonha, que jamais consegui chegar ao final de um
livro. Em março de 1961 iniciei Crime E Castigo — ainda
estou no capítulo oito. Durante a Guerra do Vietnã, dei
a partida em Guerra e Paz — sigo ali pela página 158.
Quando comecei a ler A Jovem Guarda, de Fadeiev,
Roberto Carlos ainda cantava O Calhambeque — não
estou nem na metade do livro. Tenho estado com Ana
Karenina mais tempo do que com todas as outras
mulheres. Quanto aos Irmãos Karamazov, posso dizer

que crescemos juntos, ainda que até hoje não saiba
exatamente como eles se chamam e muito menos quan-
tos são.

Muitas pessoas têm problemas com a literatura
russa. Alguns rejeitam o realismo socialista. Outros
consideram-na esquemâtica demais. Sei de muitos que só
lêem autores anteriores à Revolução de 17. Meu proble-
ma são os nomes. Há uma tal profusão de nomes que me

ponho a pensar se os novelistas russos não iniciaram suas
carreiras compilando catálogos telefônicos. Quase todos,
nomes extensos e complicados. Ninguém se chama Zé na
União Soviética. Vejam por exemplo Dr. Zhivago:
Antonina Alexandrovna Gromeko é filha do professor
Alexander Aledrandrovitch Gromeko cujo sogro chama-
se Ivan Ernestovich Krueguer. O personagem principal
atende por Yurii Andreievitch Zhivago, filho de Andrei
Zhivago e Maria Nikolaievna Zhivago, e tem um meio-
irmão, Evgraf Andreievitch Zhivago, filho de Andrei
Zhivago com a princesa Stolbunova-Enrici. Como se não
bastasse temos ainda Nikolai Nikolaievitch Vedenaipin,
uma espécie de tutor de Yurii — lembram-se dele? é o

personagem principal — também conhecido como Yura
ou Yurochka.

Aconselho àqueles que estão se iniciando na litera-
tura russa muito cuidado com os personagens, A maioria
usa apelidos no diminutivo que nada têm a ver com seus
nomes originais. Suspeito que eles fazem isso para
despistar seus perseguidores e — quem sabe? — seus
leitores. Sim, porque os personagens russos — vocês

perceberão — estão sempre sendo seguidos por alguém.
Convém observar também que tais personagens mudam
de apelido ou codinome segundo as estações do ano.

O estudante que aparece pela primeira vez na

página 78 da novela Que é Isso, Camarada? tem o nome
de Terentii Pavlovitch Dlasheiko, mas — reparem — é
chamado de Goshka pela mãe, Sanka pelo pai e Koska
pelo avô materno, Vasilii Popovitch Ochichornia.Teren-
tii ou Goshka ou Sanka ou Koska desaparece rapidamen-
te por mais de sete capítulos. Quando o reencontramos
ele já virou um anarquista com barba, bigode e cabelo
ralo. Não é fácil identificá-lo porque agora ele se chama
Vladimir Konchalov Vdovitchenko, também conhecido
na Polícia por Gogoskin ou Podenko ou Kaminsky.

Isto é só o começo, porém: Terentii ou Goshka ou
Sanka ou Koska ou Vladimir ou Gogoskin ou Podenko
ou Kaminsky novamente sai de cena ultrapassado por
centenas de personagens que se atropelam aos empur-
rões para aparecerem na novela. Ficamos sem notícias
dele até a página 589 quando volta da Sibéria e se
esconde na casa do amigo Andrei Andropov Andropolo-
viski, conhecido por Bolotnikov nos tempos de colégio e
llllianov nos tempos de faculdade (importante: se você
trocar esses nomes o livro ficará sem sentido). Terentii
ou Goska, ou seja lá o que for, inicia uma nova vida se

passando por Boris Mikhailovitch Ostropovo, menos

para sua amante, Medredikha Feodorovna Gromiko,

que continua a chamá-lo de Chicharin. Vinte anos e 400

páginas depois, traído por Medredikha, cujo nome real
— sabemos agora —é Andreievna Vassilii lesseninsky,
nosso herói Terentii morre tuberculoso na prisão de
Kuybyshev. Claro está que por essa época ele já se

chamava Dimitrii Kryanevitch Piolinsky, se bem que
seus companheiros de cela o chamassem de Ivan.

Algo que percebi ainda nas novelas russas é que
ninguém fica parado. Não há um único personagem que
permaneça mais de dois dias ou uma página num mesmo
lugar. Vão e vem e vem e vão por todas aquelas cidades
cujos nomes você não demora mais do que 40 minutos
para decorar: Kokologradov, Petrozavodski ou Dnepro-
petrovsky. Parece que os autores fazem de propósito
para que você não abandone nunca seus livros. Procura-
se um personagem em Schtcharansky c ele já está — com
nome falso, é claro — em Guinzburgrovisky. Não
imaginem minha alegria quando um personagem resol-
veu pernoitar numa hospedaria em Kiev.

O leitor deve ficar prevenido também para um
outro dado: os autores russos adoram percorrer todos os
troncos e galhos de uma árvore gcnealógica. Lembro-me
de uma das últimas tentativas que fiz com a literatura
russa. A novela chamava-se Quem Não Está Doente no
Kremlin? Comecei a me interessar por Barbarov, filho
de cossacos, personagem tão magistralmente descrito

que tinha a sensação de vê-lo dançando na minha frente.
O autor seguia muito bem a narrativa até mencionar, de

passagem, a tia Anastasia Akhamatova Derbenev. Aí
não resistiu a tentação: abriu um parêntesis de 100

páginas para contar a vida dela, dos pais, avós,
cunhados, as aventuras dos primos e as desgraças dos
irmãos. Quando o cossaco Barbarov reapareceu, lá pela
página 259, eu já não sabia mais — juro — de quem se
tratava. Não tive outro jeito: comecei tudo de novo.
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A DANÇA DE FORMA
INTENSIVA

OFERECER 

aos alunos o autoconhecimento do cor-
po, a percepção da vida através da dança e uma
oportunidade para as pessoas que gostam de dança
de aprenderem um pouco sobre essa atividade artísti-

ca. Essa é a proposta da Oficina Intensiva de Dança, aberta a
principiantes c profissionais, que funcionará durante o mês de
janeiro, a partir da próxima terça-feira, no Espaço Novo (Rua
Jornalista Orlando Dantas, 2, Botafogo).

O curso é dedicado ao corpo, abrangendo a expressão
corporal c a dança e será ministrado por Angel Vianna e Giselle
Ruiz. Angel Viana é a diretora do Espaço Novo, uma escola que
forma professores em expressão corporal e dança. A preparação
corporal com base clássica será dada por ela, que, após anos de
dedicação exclusiva ao ensino da expressão corporal, pode criar
um método próprio dc lecionar a dança clássica.

Já os elementos corcográficos ficarão a cargo da bailarina
Giselle Ruiz, que possui cursos de aperfeiçoamento cm dança no
American Ballct Theatre, Joffrcy Ballet e Morelli Studio de Nova
Iorque. Para Giselle, o curso é uma Oficina de Verão com
oportunidade para as pessoas fazerem aulas, quase todo dia (a
Oficina funciona dc terça a sexta-feira), mesmo que não aprofun-
dem os conhecimentos depois. Além de tudo, segundo Giselle

Ruiz, janeiro é uma época em que o Rio He Janeiro eslâ mais ou
menos dc ferias, e quem não pode viajar ãs vezes fica sem ter o
que fazer.

— Por isso o curso pode atender à essas pessoas, além
daquelas que querem cuidar do corpo e também aos profissionais
da área — diz Giscle.

A Oficina Intensiva dc Dança funcionará da.s 16h às 18h e os
preços variam dc acordo com o número de aulas por semana.
Oferece descontos especiais para profissionais.

Paralelo a esse curso, funcionará também no Espaço Novo o
curso de Dança Clássica, ministrado pelo professor, bailarino e
coreógrafo francês, Jean Marie Dubrul. Jean Marie foi solista de
importantes companhias européias, como o Ballct de Marscillc,
Ballet dc Nantes c Ballet de Wuppcrtal de France. Em 1979, foi
maitre c coreógrafo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O
curso dado por ele começa amanhã com aulas em dois horários:
das lOh às Hh30min, aula de trabalho básico para a dança
contemporânea; e das lllilOmin às 13h, dança clássica para
adiantados e profissionais.

Ainda existem vagas para os cursos e maiores informações
podem ser obtidas pelo telefone 551-0099.
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Vamos de Férias com

Economize até 83.200
Malas Jumbo Zip e sacola de

náilon, nas cores havana e cinza
Mala tam. 2 d_ ii3.900Por 95.000
Mala tam. 3 De l42.900Por 119.000
Mala tam. 4 n« i60.900por 135.000
Sacola De 89.500 por 75.000
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Economize até 59.200
Malas e sacola de náilon

na cor havana
Mala 62 cm De 76.900 por 65.000
Mala 70 cm De86.900pOr 69.000
Mala 75 cm De96.sooPor 79.000
Sacola De 70.900por 59.000

Sacola com alças de mão e zíper
frontal. Várias cores.

18.500Preço Baixo é Searsl

estas ofertas

i»»iiiii:-,^

Sacos para viagem, com rodi-
nhas. Em náilon, na cor castor.

Preço Baixo é Sears!

Saco 60 cm 24.900
Saco 70 cm 27.500

I- 51^ Shorts em meia malha,
em 2 modelos à sua es-
colha. Várias cores.
Tam.: p/m/g.

Preço Baixo
é Searsl 12.500

Camisetas regata, lisas
ou estampadas, ou com
decote canoa e estam-
pa frontal. Tamanhos:
p/m/g.

Preço Baixo
é Searsl 14.900

Tangas e biquínis de
lycra lisa, em vários mo-
delos e cores à sua es-
colha. Detalhes de nós
e laços, superatuais.
Tam.: p/m/g.

iz^r12.500

Maios em vários modelos, de
lycra lisa, para jovens e senho-
ras. Detalhes e cores atuais.
Tam.: p/m/g.

Preço Baixo
é Sears! 21.500

r'
Sacola emborrachada, com 2
alças. Várias cores.

15.500Preço Baixo 6 Searsl
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Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
Botafogo BarraShopping

J
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CANDIDO'S
— Rua Barros de Alarcão 352.338, Pedra de Guaratiba.

Tels: 395-2007 e 395-1630

*•• ••

CONSPIRAM 

as horas — e c conjura
antiga — contra os restaurantes. Às vezes,
o complot é aberto: como as pessoas, os
restaurantes vão envelhecendo e, no difícil

processo, muitos perdem sabor e interesse. Outras
vezes, no entanto, as horas que contam são mais
curtas. Tal peixe que, ao meio-dia, está perfeito, lá

pelas três da tarde já perdeu qualquer dignidade e
consistência. Cabe ao responsável pelas cozinhas
atentar ao detalhe. Senão acontece o que, outro dia,
aconteceu no Candido's.

É um lugar capaz — quando capricha — de
fazer belas coisas. Mesmo quando se distrai, conti-
nua dc alguma qualidade. Mas disto não passou
quando, em uma tarde de fim de semana, lá estive
com Mme. C. A casa estava cheia e a hora não era
tardia para justificar a flacidez dos camarões fritos

que vieram no início. Tão moles eram quanto, cm
seguida, os frutos do mar que jaziam dentro da
moqueca. Tudo aquilo, em certo trecho do dia, deve
ter sido saboroso. Mas...

Quando Mme C. pediu um sorvete de creme e
nozes que vinha, com uma pêra cozida, dentro de
grande copo, achei que a sobremesa salvaria o
almoço. Dois minutos depois, minha triste amiga
estendeu-me a coisa. Era tão insossa que mal tive
imaginação pra dar algumas colheradas. Só muito
mais imaginação compensaria o desatento tédio das
cozinhas.

Convenções — Cozinha -k ruim, ** razoável, ***.
boa, ••••muito boa. ••••• excelente; Am-
biente:* simples.» • confortável,» • • muitocon-
fortável, • • • • luxo, • • • • • muito luxo

TAPETES
a malscompleta coleção

> arraiolos diamantina
casa caiadamaria .Claudia ¦

Rüa Visconde de Piraiá. 260 L). 110 Tel.: 287-1693

Formipiso®
Qualidade e beleza

a seus pés.
____________PPrvX\____i^H_M__SÍ!f^m
w_P^^ *%t ____________\\m

Apenas
Cr$ 30.000 M2

RevetIn
Papel de Paiode e Pisos

Baiala Ribeiro. 391. sl 206

Empilhadeiras
e

Monta Cargas
Solução imediata.

273-3146

PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA

HIPNANÂLISE
Tratamentcfbreve intensl-
vo das neuroses, psicose e
ds. psicossomáticas.
Individual, grupos, casais.
Dr. Aloysio de Castro

CRV: 634
R. Capitão SalomSo 48 Tels.: 246-
3509 e 286-8049 Das 9:00h ès
21:00h

Zózimo Expectativa
de inflação

Ana Vitória Mussl

Promessa
• Embora ainda um pou-
co nebulosa, a agenda do
candidato Tancredo Ne-
ves para depois do dia 15
de janeiro destaca desde
agora com total precisão
uma viagem do futuro
Presidente nos primeiros
dias de fevereiro à Serra
da Piedade, mais precisa-
mente à ermida de N. Sra
da Piedade, padroeira de
Minas Gerais.

Lá, Tancredo pagará
uma promessa e aprovei-
tara para trocar idéias
com Frei Rusário, um ve-
lho ermitão, seu conse-
lheiro de muitos anos, que
ele visita de tempos em
tempos.

Quando um amigo lhe
perguntou se era mesmo
necessária a viagem, já
que ele se meterá numa
roda-viva a partir do dia
15, o candidato res-
pondeu:

— Claro que é, sô. Se
nem em política a gente
tapeia porque não dá cer-
to quanto mais a santa.
Vou lá que eu não sou
louco.

VOLTA
ÀTONA
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Está todo mundo até
agora tão chocado com o
recorde de inflação no ano
passado que não está pres-
tando atenção em outro re-
corde tão significativo e
ameaçador quanto o infla-
cionário — a expansão mo-
netária, que cresceu em 84
cerca de 200%.

Como ela em 83 tinha
crescido 90%, a aceleração
registrada em apenas 12
meses significa uma reali-
mentação considerável da
inflação.

Em termos de pressão so-
bre os preços, essa expan-
são monetária brutal, cujos
reflexos levam uns seis me-

ses para se fazerem' sentir,
só começará a aparecer lá
para meados do ano, junho
ou julho.

A partir daí, é bom sair
de baixo porque vai vir
chumbo grosso em matéria
de inflação.

? * *

O que, aliás, melhor ex-
plica a expectativa inflado-
nária são as taxas de juros
das letras de câmbio, que
estavam sendo negociadas
em junho passado a 220% e
o estão sendo agora a 320%
e até 350%, que é quanto o
mercado estima que estará
a inflação daqui a seis -
meses.

Thierry Dassault, neto do big-shot da indústria
aeronáutica francesa Mareei Dassault, com Lúcia Sweet

na noite do Hippo

TV no Elysée

Esplendor no Caraça
Apesar de domingo, o Secretário de Cultura de Minas,

José Aparecido de Oliveira, acorda hoje cedo, a tempo de
estar às lOh em ponto no Caraça, berço da cultura humanís-
tica mineira.

Vai atraído por um espetáculo que tem tudo para ser
inesquecível — a celebração no antigo educandário, no
Santuário Senhora Mãe dos Homens, de uma missa solene
em canto gregoriano a cargo de um coral de mais de 1Ò0
vozes.

É o tipo do espetáculo que qualquer pessoa de sensibilida-
de daria a vida para assistir.

Ana Vitória Mussl

• O presidente François Mitterrand • Mitterrand acha sua imagem des-
inaugura ainda este mês o moderno gastada e quer tornar mais freqtten-
equipado estúdio de TV que mandou tes os seus pronunciamentos à nação,
instalar no subsolo do Palácio Elysée. • Mas quer fazê-lo sem sair de casa.

¦ ¦

í r
A família Carter, imer-

**¦ sa em total obscuri-
dade há mais de quatro
anos, começa a dar sinais
de que pretende voltar à
luz do spot.
t É possível que Rosalynn
Carter se candidate a Sena-
dora democrata pela
Geórgia nas eleições de 86.

"EU SOU
O SAMBA"

Depois de muito elogiado e aplau-
dido pelo programa A Música Se-

gundo Tom Joblm, o diretor Nelson
Pereira dos Santos está de volta à
televisão.

Vai dirigir Eu Sou o Samba, uma
série de quatro programas que come-

çou a ser gravada no fim de semana
no Clube do Samba com as participa-
ções de Alcione, Beth Carvalho,
Martinho da Vila e João Nogueira,
além de convidados especiais.

A TV Manchete vai mostrá-la nas
semanas que antecedem o carnaval.

¦ ¦ ¦

Cerimonial
9 Apareceu o primeiro nome cotado para
chefe do Cerimonial do futuro Governo
Tancredo Neves.
• É o Ministro Sérgio Noronha.

A DERROTA
DE JACKSON

Prejuízo grande quem está
amargando é o empresário que
promoveu a grande tournée de
Michael Jackson, Victory, pelos
Estados Unidos e Canadá.

Apesar da grandiosidade dos
números finais da tournée — 54
espetáculos, 2 milhões 300 mil in-
gressos vendidos, 70 milhões de
dólares de arrecadação — os
custos da produção foram muito
superiores ao estimado e a promo-
çáo fracassou.

Menos talvez para Michael
Jackson e irmãos, cujo prestígio
ficou arranhado, já que se pensava
em resultados ainda maiores, mas
que de qualquer forma embolsa-
ram o que lhes tinha sido garantido
— 41 milhões de dólares.

E o preju poderia ter sido ainda
maior se não tivessem sido cance-
lados os seis últimos espetáculos
do tour por desinteresse do pú-
blico.
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Maitê e Paulo Marinho — um casal do tipo
feito um para o outro

RODA-VIVA

PARA CIMA
O Embaixador Anthony Mo-

Uey dever, galgar mais alguns
degraus em sua vitoriosa carrel-
ra na administração dos Esta-
dos Unidos.

É o nome mais cotado para
substituir na Secretaria do Inte-
rior do Governo Reagan o Juiz
Clarke, que está deixando as
funções.

Cuidado com o limãozinho
O limãozinho, o mais antigo

dos produtos à venda nas praias e
certamente o mais inofensivo, fez
há dias no Posto Seis em Copaca-
bana sua primeira vítima grave.

Um banhista, que sentado em
sua toalha via a vida passar, rece-
beu no pé o impacto de um latão

de limãozinho que se desprendeu
do ombro do vendedor.

Saldo de um acidente que apa-
rentemente não teria maior im-
portância: fratura exposta e es-
magamento parcial do pé.

Com direito a seis meses de
gesso.

Está de volta o Clube da
Esquina, grupo mineiro for-
mado por Milton Nasci-
mento, Wagner Tiso, Lô
Borges, Beto Guedes e To-
ninho Horta. Reuniu-se on-
tem no estúdio da Polygram
para gravação de uma das
faixas do novo LP de Tiso.

O Chanceler Saraiva
Guerreiro abre a agenda
amanhã para receber o Mi-
nistro das Finanças da No-
ruega, Rolf Presthus.

Pela primeira vez em
muitos anos, a Escola Supe-
rior de Guerra não terá em

seu curso, este ano, um só
diplomata.

A eleição do candidato
Tancredo Neves vai ser co-
memorada por Ziraldo com
o lançamento no mercado
de t-shirts criadas pelo car-
tunista. Levam no peito a
figura de Tancredo com
uma pequena coroa e as
palavras São João dei Pre-
sy dente.

Antônio Houaiss já abriu
seu voto para a próxima
eleição da Academia Brasi-
leira de Letras. Vai mar-
char ao lado de Ronaldo
Rogério de Freitas Mourão.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

Na horaeem
3vezes

juros,só na
ACAB.
Chame a ACAB agora

mesmo 259-1144. Você
resolve pra sempre o

problema do piso e paga
em três vezes sem nenhum
aumento. A única coisa que

aumenta é a elegância
da sua casa.

E com a expertènda de
10 anos da ACAB, você

pisa sossegado.

__A>Í!./Í_* «•''¦ GHUPO TERBA MOLHADA
itH&G&éP: ASÂB INTERPRETANDO __
míy® SHOWS: 20^30A.THIEBELL» AV. BAET. MITRE,370.LEBLON.TEL;294-0547.

BEATLES HPEOPLE GÜtt
_£Z

ANTE
Ginástica médica para gestantes
a partir do 3o més.
Ginástica pós-parto.
Curso dc preparação para o parto
Curso do bebê

.AV. COPACABANA, 895-9° ANDAR TEL: 235-7001/255-8280 - RI(

C£J?OLIttA DE 0 A 18 ANOS
^> BABy PREÇOS ESPECIALÍSS1MOS

LIQUIDAÇÃO DE VERÃO
ainda é tempo de você se vestir na moda

deste verão
GALERIA QUARTIER IPANEMA
R. Visconde de Pirajá, 414 — loja 106

tel.; 247-1746 __

r ML

Acab Revestimentos
Rio Design Center

Rua Ataulfo de Paiva, 270
Loja 301B-C - Tei.: 259-1144

Abe.ode2"a6.'até22h
Sábado, até 18 h

Rua do Resende, 96 B
Tel, 221-2829

IIP
ESPETÁCULOS EM MOSCOU

13/02: Lago dos Cisnes • '.'4/02. 
Baile das Máscaras

15/02: Spartacus • 16/02' D|v*rtl«imenl
w«gu 7/02;;Mackbet

' i tòH*" E ífials: 4 «spaJàcutos do KKoy ILenjíiflrado)
OM™ • Ópera e Operela de Budapest • Visitai* 9ntíg«Ru_»)â/Suzdal
!_¦*• Hermitago, Peterfoff, Metro • Museus: Russo, Dòs.«áy|*ytChekhov,

Tchaikowsky • Ceiasgalas em MoscoueBudapest

HOTÉIS 5 ESTRELAS - 3 REFEIÇÕES POR DIA - SAÍDÀ.S DE FEV.
25 dias visitando Londres, Budapest, Moscou, Leningrado.

PARTE TERRESTRE (linanciada). USS 494
á_

PARTE AÉREA (tina .ciada): USS 2.170 YE2M

British Caledonian
===== VIAJE COM QUEM ENTENDE DO ASSUNTO

ESCRITÓRIOS
CLASSIFICADOS JB

INFORMAÇÕES
E RESERVAS:

LJ tempo de
£j viagens

Escolinha"A Chave do Tamanho"
XXI CURSO de

ESPECIALIZAÇÃO DO
PROFESSOR PIAGETIAIMO

* INTENSIVO *
Rio de Janeiro 14 a 25 de Janeiro de 1985

Horário: 9:00 às 11:00 horas (estudo dirigido)
19:00 às 21:00 horas (teoria)

Local: Av. Borges de Medeiros 67 - Jardim de Aláh
Colônia de Férias

de 07 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 1985
Horário: das 8:30 às 17:30 horas

Local: as crianças serão entregues e apanhadas „
ou na Matriz na Gávea ou na Filial Leblon. f

Local da Colônia: Sítio em Jacarepaguá ji

A Chave do Tamanho tf
i Travessa Madre Jacinta n.° 18 - Gávea - 274-9345
{ Av. Borges de Medeiros n? 67 - Leblon - 294-4538
W Av. Olegário Maciel n? 108 - Barra - 399-7811

^^_ Seleção de professores

VARIZES-MICROVARIZES
DR. GILBERTO M. MARTINS

ANGIOLOGISTA — crm -52 ..._9..1

CONSULTAS: Tel. 228-7720
IPANEMA-CENTRO-MEIER

mamute e radio cidade apresentam hoje
à partir das 18 horas

matinê na mamute
radio taxi!
ao vivo vídeo elasei: êÊ___\
conde de bon fim 229. 2348367 jWl

Operadora: EMBRATUR 0047 .00410 j
Rua Aiaúio Porlo Alegre. 70 sls. 211 a 213 •

Rio de Janeno/RJ • Tels.: 220-2898 • 220-1673 • ."M09B44
EMBRATUR 0240800129

QcAFÉ DA MANHA COM MUITA. m n 
¦

f#iNF0RMACA0 PREPARA VOCÊ PARA
& ENFRENTAR MELHORO DIA A DIA.

JOHNAL DO BRASIL

Finalmente no Rio o mais famoso musical
erótico de todos os tempos!-

Estréia dia 9
TEATRO GINÁSTICO
Av. Graça Aranha, 187
Tel: 220-8394

S%™^^||^^BÍw
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CINEMA
Estréias

A VERDADEIRA MOTORA DA MONJA DE MONZA
— De Stefan Obtowahy. Com Zora Herowa, Linda Lov».

Paola Cornai e Sirpa Lana. Botafogo (Rua Voluntários

da Pátria. 35 — 266-4491): 16h. 18h30mln, 18h,

19h30min, 21h. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 —

220-17831: de 4' a ¦6',_to 12h, 13h30min, 16h,

16h30min, 18h, 19h30mln, 21h. 2". 3a. sábedo e domin-

go, a partir das 13h30min. (18 anos)
Rime porn*. Produçio Italiana.

AS TARA8 DE BROOKE (Brooka Dow CoNage). de

Robert Houston. Com Brooka FieWs. Laurie Smith, Cody

Nicole, Carol Cross e Annete Heinz. Orty (Rua Alcindo

Guanabara, 21): de 2" a 6", es 10h, 11h30min, 13h.

14h30min, 16h. 17h30min, 19h, 20h30min. Sábedo a

domingo, a partir das 14h30min. 8eala (Praia de Botafo-

go, 320). TI|uea-Palac»-2(Rua Conde de Bonfim, 214 —

2284610): 14h, 15h30min, 17h. 1Bh30min, 20h,

21h30min. Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 238 —

390-2036): 15b. 16h30min, 1Bh, 19h30min, 21h. (18
anos)

Rime pornô. Produçio americana,

¦ Continuações
TOP 8EC8ET — 8UPBI CONROENCIAL (Top Se-

cm), de Jim Abral-vams, David Zucker e Jerry Zucker.
Com Ornar Sharit. Jeremv Kemp. Warren Clarice, Tris-

tBm Jellinek e Vai Kilmer. Metro Boavfata (Rua do

Passeio, 62 — 240-1341), Baroneea (Rua Cândido
Benlcio. 1.747 — 390-5745), Art Melai (Rua Silva
Rabelo. 20): 14h, 15h50min. 17h40min, 19h30min,
21 h20min. Condor Copaoabana (Rua Figueiredo Maga-
IhSes. 286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo
do Machado, 29 — 245-7374): 14h30min, 16h20min,
18h10min. 20h. 21h60min. LeMon-1 (Av. Ataulfo da
Paiva. 391 — 239-5048). Barra-1 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487): 14h50m!n, 16h30mln, 18h10min,
18h60min, 21h30min. (10 anos).

Comédia satírica sobra espionagem Internacio-
nal dirigida pelos mesmo» cineasta». Apartam oa
Ctntoa... O «loto 8un*i. Um festival da rock 4
organizado ne Alemanha com a Intenção de distrair
a atenção do mundo enquanto um golpe 4 prepara-
do para reunir a» duas Alemanha» a o mundo todo

sob um eó regime político. Produçào americana.

O HOMBU QUE 8AMA DEMAIS (Tha Man Who
Knew Too Muchl, de Alfred Hitchcock. Com Jame»
Stewart, Doria Day. Daniel Gelin. Branda da Banzie,
Bernard Milos e Christopher Olsen. Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 146 — 264-2025): Vena«a(Av. Pasteur.
184 — 295-8349): 15h, 17h10mln, 19h20mln,
21h30min. (14 anos).

Um médico e aua mulher, uma cantora, partam
com o filho de 10 ano» para uma viagem de féria»
em Marreco». Na viagem acabam envolvendoee,
por acaso, com ume perigoaa rada de espionagem a
alguns assassinato». Produçio americana.

OS MUPPETS CONQUISTAM NOVA IORQUE (Tha
Muppeta Taka Manhattan), da Frank Oz. Com os
bonecos Muppets e a participaçio dos atores Art
Camay, James Coco, Elliot GouW a Brooka Shletds.
Bristol (Av. Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822),
Bninl-MHer (Av. Amaro Cavalcanti, 106 — 591-2748):
IBh. 17h. 19h. 21h. Brunl-TI|uea (Rua Conde de Bon-
fim, 370—2548976). Art-Caeaahopplng-1 (Av. Alvore-
da, Wa 11, 2.160 — 3264748): 16h, 17h. Art-SAe
Conrado 1 (Estrada da Gévee, 899—322-1258), «um»-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá. 371 — 521-4890),
Rmni Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 602 — 256-
4688): 14h, 16h, 18h Coral (Praia de Botafogo, 316):
14h30min, 16h30min. (Livre).

Terceiro filme com oa boneco» Muppeta conha-
cldos das tire» de quadrinhoe a da televisão. Nesta
aventura, que tem a participaçio de algum atoraa,
os bonecos saem de Hollywood a vio tentar a eorte
como artl«tae em Nova Iorque. Produçio emertcena.

UM CORPO QUE CAI (Verttflo). de Alfred Hitchcock.
Com James Stewsrt, Kim Novak, Bartera Bel Geddes,
Tom Helmore e Raymond Bailley. Tlluoa-Paleee 1 (Rua

Conda de Bonfim. 214 — 228-4810): 14h30mln,
18h50min, 19h1 Omln, 21 h30mln. Mo-Sul (Rua Marquês
de Sio Vicente, 62 — 2744532): 19h, 21h30m. 14
anos).

Multo mistério e euepenee numa história cu|o»

pemnagen» principal» ao um policial, qua pada
demleaio da policia quando descobre que tem pavor
de altura», a uma estranha mulher com neuroee de
•ulcldlo. Produçio americana.

DE REPENTE. NUM DOMINGO (Vlvament Wman-
ehe). da François Truffaut. Com Fanny Ardant. Jeen-
Louis Trlntlgnsnt, Philippe Lsudenbech, Caroline Sihol e
Philippe Morier-Genoud. Studio-Gaumont Copacaba-
na (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900): 14h, 18h, 18h,
20h, 22h. StwHo-Oatimont Catete (Rua do Catete, 228
— 205-7194): de 2" a 6'. is 16h, 17h. 19h. 2111.06 8*8
domingo, is 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Policial ambientado numa pequena cidade do
Sul da França. O diretor de uma agência Imobiliária
torne-ee suspeito de um duplo aesasalnato: o de aua
mulher e o do amante dela. Sua eecretária, detetive
amadora, vai tentar deecobrir a verdade para Inocen-
tar o pátrio. Último filme de Truffaut. Produçio
francos*.

UM HOMEM, UMA MULHER UMA NOITE (CWr de
Fommel. de Costa-Gavras. Com Yves Montsnd, Romy

Schneider. Romolo Valli, Ula Kedrova e Heinz Bennent.

Clnema-1 (Av. Prado Júnior. 281): 16h30min,

17h30min, 19h30min, 21h30min (14 anos).
Um homem encontra por acaso um» mulher e o

encontro moatra-ee revelador para os dois. Ele

espera a chegada da manht para reencontrar a ex-

mulher morta. Ela havia preferido a morte para fugir

do sofrimento e na eeperanç» de eobrevlver no amor

dele. Produçio ftanceoa,

CABRA MARCADO PARA MORRER (Brasileiro), de
Eduardo Coutinho. Com Elizabeth Teixeira e Beus filhos

e os moradores do engenho Galiléie. em Pernambuco.
raMffiln T (Rua do Passeio, 38 — 2406541) 14h,
16h10min, 1Bh20mln, 20h30min. Até quarta. (18 anos)

O filme começa contando a hlttérla de um líder

camponês aasanlnado, na Paraíba, em 1962. Com a
ravoluçáo de 84, oe participantes do filme, Incluindo

a equipe de filmagem, sio obrigados a dealstlr do

pro|eto porque alguns membro* sio preao» e o

equipamento é apreendido. Em 1981 a equipe volta

a filmar • hlstóris, desta vez procurando mostrar o

destino de cada um dos personagens iniciais. O

filme ganhou quatro primioe no Festival do Rio,

Indualve o Tucano de Ouro.

(Oremlne). de Joe Dante. Com Hoyt
Axton, John Loule, Keye Luke, Don Steele, Susen
Burgess, Soott Brady e Amle Moore. 8*o Lute-I (Rua
do Catete, 307 — 285-2296), Roxy (Av. Copacabana,
946 — 23&6246I, Berra-» (Av. das Américas. 4666 —

3254487), Ôpere-1 (Praia de Botafogo, 340): 14h, 16h,

18h, 20h, 22h. Odeon (Pinça Mahatma Gandhi, 2 —

220<3835), Vfua» (Rua Conde de Bonfim, 422 — 268-

0790). Madurelra-t (Rus Dagmar da Fonseca, 54 —

390-2338); 13h30mln, 15h30min. 17h30mln. 19h30min,
21h30min. Impeiator (Rua Dias da Cruz. 170 — 249-
7982): de 2a a &. ia 16h, 17h, 19h, 21h. Sábado,

domingo a partir das 13h. (10 anos). No 84o Uih-2.

Rokv, Odeon, Tlfciea, Medwatm-2 e Ópara-1. cópias

Numa pacata cidade americana, um homem,
com mania de Inventor, compra numa loja de ob|e-
toe chlneeaa um bichinho ««trenhoDaraeeufllho. A

principio doce e Inofentlvo, o* pequenino» utuiü» -

têm o dom de multipilcar-se eoe milhara», perdendo
a dodlldade, que 4 aubatltulda por façsnhes dlabóll-

ca» qu» a» eepalham por toda a cidade. Produçio
americana de Steven Spielberg.

O* CAÇA-fANTABMAS (Ohoatlwatar»). de Ivan Reit-

men. Com Bill Munay. Harold Ramls, Dsn Ayttroyd. Rick

Motandis e Sigoumey Weever. Mm Auto-One (Praia de
Sio Bento — Ilha do Governador—393-3211): de 2* a

8*. is 20h30min, 22h30mln. Sibedo e domingo às
18h30min, 20h30mln. 22h30mln. Art-Copaoabana (Av.
Copacabana. 769 — 236-4896), Art-Sêo Conrado 2

(Estrada ds Gávea, 899 - 322-1268), Art-
Caaaahopplng 1 (Av. Alvorada, Vis 11, 2.160 — 326-

0748): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-T1)uca (Rua Conde

de Bonfim, 406 — 254-9578), Peratodoe (Ru» Arqula»

Cordeiro, 350 — 281-3628), Art-Meduielni (Shopping
Center de Madureira — 390-1827): 16h, 17h, 19h, 21h.

Path* (Praça Florlano. 46 — 2203135): de 2a e 6a, ás

12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábedo, domingo, a partir
das 14h. (10 anos).

EMranho» fenomenoe aconteçam em Nova lor-

que quando vário» fantaama» começam a aparecer
ne cidade. Trêe cientistas, qua haviam sido expulso»
da Universidade por causa da aeua métodoe d»

trabalho pouco ortodoxo», Iniciam uma verdadeira
caçada eoe fantasma» qua ameaçam destruir a
cidade. Produçio americana.

A niüA DOS TRAPALHÕES (Brasileiro), de Dedé
Santana. Com Renato Arsgio, Dedé Santana, Mussum,

Zacarias, Míriam Rios, Ronnle Von e Fernanda Brasil.
Barra-2 (Av. daa Américas, 4.666 — 3254487), LaMon-
2 (Av. Ataulfo de PBiva, 391 — 2394048). Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 2554963). 8»o Luh-1 (Rua do
Catete, 307 — 285-2298), Ôpera-2 (Praia de Botafogo,
340 — 268-2546): 14h, 16b. IBh, 20h. 22h. América

(Rua Conde de Bonfim, 334 — 284-4246), Pelédo-1
(Rua do Passeio, 38 — 250-2404541): 13h30mln,
16h30min. 17h30min. 19h30min, 21h30min. Madurai-
ra-1 (Rua DBgmar da Fonseca, 64 — 390-2338): 13h,
15h, 17h. 19h. 21h. Olaita (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2666): de 2» e 8", ès IBh, 17h, 19h, 21h. Sábado,
domingo e partirdes 13h. Pelado (Campo Grande): 15b.
17h, 19h, 21h. (Uvre).

Os quatro trapalhões moram numa casa flutuan-
te em uma lagoa e adotam uma criança qua fora
abandonada pela mia, ums trapezlats de circo que,
aem conseguir emprego, entregara a filha a uma

quadrilha de maflosos para ser vendida para o
exterior.

O DEUO080 SABOR DO 8EXO (Brasileiro), de Tony
Mel. Com Andrev Soler, Andréa Pucci, Sandra Morebo e
Débora Lima. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33): de 4" a 6" is
12h, 14h46mln, 17h30min, 18h55min. Sábado e domin-

go. ès 13h30min, 16h20min. 19h10min. (18 anos).
Rime pornô.

¦ Reapresentações
Zaw (ZeHgl, de Woody Allen. Com Woody Allen, Mia

Farrow, Garret Brown, Stephanie Farrow, Will Holt e Sol

Lomita. Cindido Mande» (Rua Joana Angélica, 63 —

267-7098): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Uvre).
História pessada no» Ettado* Unido» nc década

de 20, focalizando Leonard Zeilg, que tlnhe e capecl-
dade de adquirir as característlcae física» a mamata
das pessoas próximas a ala. Conelderado um doente
mental, foi o centro das atenções de todo o pele,
Produçio americana.

RETRATOS DA VIDA (Ua Uni at laa Autraa), de
Claude Lelouch. Com Nloole Garcia, Robert Hossein,
Jorge Donn, Geraldlne Chaplln e James Caan. Palssan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-48531: 18h. 21 h.

(14 anos).

O filme é dividido entra o* Estados Unldoa e a
Europa ia vésperas da II Guerra Mundial a percorre
oe anoa da 1936 • 1980 mostrando a história da

quatro famlliaa — um* americana, uma francesa,

uma atemi * uma tu***. Produçio francesa.

CANTANDO NA CHUVA (Slnginln tha Ratn), de

Gene Kelly e Stanlay Donen. Com Gene Kelly, Donald
0'Cormor a DebWe Reynolda. Largo do Meohado-2
(Largo do Machado, 29 - 245-7374): 14h, 16h, IBh,
20h, 22h. Até quarta, (Livre).

Comédia musical com uma vlelo satírica do*
percalços d* IndúMri* cinematográfica n* translçio
entra o mudo • o falado. Produçio americana.

Rlcamar (Av. Copacabana, 360 - 237-9932): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 —
2284178): 13h30min, 15h30mln, 17h30mln. 19h30min,
21h30mln. (18 anos).

Comédia «obra o último dia de solteiro de um
lovem motorista da Ônibus. Os amigos do noivo
preparam-lhe uma festa, mas ala tem que resolver
primeiro mui problemas com oe pait e um ex-
namorado da noiva que sio contra o casamento.
Produçio americana.

O CAMPEÃO (The Champl. de Franco Zeffirelll. Com
Jon Voight, Faye Dunaway, Ricki Schroeder, Jack War-
den. Arthur Hill s Strother Martin. Art-Cesaahopplng-2
(Av. Alvorada, Via 11, 2 160 — 3264746): 14h30min.
16h40min, 1Bh50mln, 21h. (Uvre).

Melodrama americano contando a história de
um caul que se divorcia, ficando o filho aob a
guarde do pai. Após elgune ano», a mulher, ume ríca
flgurlnlata, tenta recuperar o filho de volta.

Um policial emoclonelmente Instável, prea»lo-
nado peles lembranças do Vietnam, lute contra aa
força» do Governo que transformaram um helicópte-
ro numa arme poderosa. O helicóptero, chamado
Trovão Anil, a plane|sdo pais policiamento da
cidade, é seqüestrado paio policial. Produçio emerl-
cane.

Drive-ln
OS CAÇA-FANTA8MAS — Hha Autodne (Praia da
Sio Bento — Ilha do Governador — 383-3211);: de^s
6*. ès 20h30min. 22h30min. Sábedo e domingo, *8
18h30min. 20h30min, 22h30mln. (10 enos). Ver em
ContlnuaçAee.

¦ Matinês
PETER PAN — Rio-Sul: 14h, 15h40min, 17h20mln

(Livre).

A GUERRA DAS FORMK3UINHAS — PaleeanAli
14h30min, 18h10mln. (Livre). _

ARKTOGATA8 — Metro Boovletai 10h. (Livre)

AS AVENTURAS DE RABM JACOB — Coper-T1)ua*(.
14h, 1Sh40min, 17h20min. (Livre)

Extras
CHAPUMANA «8 (II) — Exibiçáo de Campeão é»
Bom (The Champion) e O Ceeamento de CariRoa
(Tm»'» Puneturad Rontanoe). de Mack Sennett. Hoje,

as 16h30mln, na Cinemateca do MAM, Av. Beira-Mar.
s/n°.

HITCHCOCK. FASE INGLESA (I) — Exlbiçio de A
Dama Oeutta (Tha Lady VenMw»), de Alfred Hitch-
cock. Com Margaret Lockwood » Michael Redgravs.
Hoje, èa 18h30min, na Cinemateca do MAM, Av. Beira-
Mar, s/ n°.

RETR08PECTTVA DASRETR08PECT1VAS (I) - Exibi-

çio de Mnhaa Reoontaooee de Velha Pequim, de Fu

Yugong. Ho)e, ès 20h30min, na Cinemateca do t"~

Av. Beira-Mar, s/n°.

\ (QNda), de Charles Vldor. Com Rita Hayworth.
Glenn Ford, George MacReady e Joaeph Callela. Bruni-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá. 371 — 621-4690):
20h, 22h. Bninl-Tlluca (Rua Conde de Bonfim. 370 —

2544976): 19h, 21h. (18 anos).
Passado em Bueno* Alrea durante o Inicio da

I Guerra Mundial, envolvendo uma conspiração
Internacional que pretende monopolizar a pro-
duçio de um metal predoao para a Indústria
bélica.

"SwÃNA 
JONES E O TEMPLO DA PERMÇAO (Indla-

na Jonaa an tha Temple ot Dooml. de Steven
Spielberg. Com Hanison Ford, Kate Capshew. Ke Huyad
Quan. Amrish Puri. Roshan Seth e Philip Stone. Udo-1

(Praia do Flamengo, 72): 14b40min, 16h50mln, 19h,
21h10min. (14 anos).

Nove aventura com o herói Indiana Jonaa,

personagem do filme OeCaeadoraa da Área PerdMe.
Dessa vez ele parta para uma perigo»» «ventura na
Indla onda centena» de criançaa eetto desaparecida»
deede que foram raptadas por fanático» religioso».
Produçio americana.

Robert Hossein e Nicole Garcia em Retratos da Vida, de
Claude Lelouch: em reapresentação no Paissandu

Vídeo
CULTURE CLUB — Vídeo contendo múalcas do grupo
inglês. Sala da Vídeo Cindido Mendee (Rua Joana

Angélica, 63 - 287-7098): 16h. 18h. 20h. 22h. Sexta e

sábado, sessáo também ès 24b. Sábedo e domingo.

sessio também ès 14h. Até domingo.

VfOEO-BAR — Exibiçèo no painel-vldeo do clips com

Spyro Gira, Men at Work e George Benson. Hoje, em

sessões continuas, das 19h ès 3h da manha. Exlbiçio

no telfto de Cantando na Chuva, com Gene Kelly. Hoje.

ès 20h no TV Bar Club, Rua Teresa Guimarães, 92.

Grande Rio
O JULGAMENTO IJHran). de Yoshitaro Nomura. Com
Tetsuo Tsmbe, Shinsuke Ahida, Shinobu Otake e To-
shiyukl Nagaahlma. Jata (Av. Copecabana, 680): 14h,
16h26min, 18h50min. 21h16min. (14 anos).

A corrida contra o tempo, no caso do julgaman-
to de um menor que, anta* d* atingir os 20 ano*,
deverá **r condenedo pelos juizes. Produçio |*po-
n**a. _^_^

A HORA DA VERDADE (The Karate KM), de John G.
AviWsen. Com Ralph Macchio, Noriyuki "Pat" Monta,
Elisabeth Shue e Martin Kove. Coni (Praia de Botafogo,
316): 18b40min. 21h. (10 «nos).

O jovem Daniel quar aprender k»ratê para «a
vingar, pare pagar aeua inimigoe com a meama
moeda. Maa Mlysgi, aeu mentor e pai espiritual,
recusa-e* a enalnar Daniel o que ele quer eaber.

A ÚLTIMA FESTA DE SOLTEIROS (Baêhãíõr Party).
de Neal Israel. Com Tom Hanks, Tawny Kitaen, Adrian
Zmed e George Grizzard. Udo-2 (Praia do Flamengo, 72)

CONAN, O BÁRBARO (Conen, the Baifaarian), de
John Mlllius. Com Arnold Schwaitzebegger, James Eari
Jones. Mex von Sydow e Ben Dovidson. Coper-
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 88): 14h, 16h20m,
18h40m, 21h. Copar-Tl|uca (Rub Conde de Bonlim,
616):de2aa6a,às14h. 16h20m, 18h40m,21h. Sébado
e domingo, ès 19h, 21h20mln. (14 anos).

No período pré-histórico, Conen é capturado
ainda criança, depois do atsanlnlo de teu» psls.
Quinze anoa depois ele foge disposto e matar o
assassino de aeus pels. Produçio smericana.

TROVÃO AZUL (Blue Thundac), de John Badhem.
Com Roy Schelder, Warren Oatea, Candy Clark. Daniel

Stern e Malcolm McDowell. Art-Sfto Comdo-1 (Estra-

da da Gévea. 899 — 322-1258). Bninl-Copacabana

(Rua Barata Ribeiro, 602 — 256-4588): 20h, 22h. Art-
Ceaaahopping-1 (Av. Alvorada, Via 11, 2 150 — 325-

0748): 19h, 21h. (18 anos).

ART-UFF — Vítor ou Vitorie, com Júlio Andrews. Aa

15h40min, 18h20min, 21h. (18 anos). Último dia.

C1NEMA-1 (711-93301 — Oa C»ça-Fanta»maa, com Bill

Munay. Âs 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. (10 anos). Ullimo

dia.

WINDSOR (7174289) — Oa Muppeta Conquistam
Nova kxqu». com atores e bonecos animados. Aa 15h,

17h Gilda com Rita Hayworlh. As 19h, 21h. (Uvre).
Último dia.

CENTER (7114909) — Gremtlnd», com Hoyt Axton. Aa

13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.

(10 Bnos). Último dia.

ICARAÍ (7174120) — A Filha doa Trepelhoe». com

Renato AragSo. As 13h30min. 15h30min, 17h30min.

19h30min. 21h30min. (Livro). Último dia.

C K X & N v **- S
ASTRO FOUAS—Texto de Ana Luiza Job. Músicas da
Antônio Adolfo e letras de Psulinho Tapajós a Chico
Ch8ves. Taatro Vllta-Loboa, Av. Princesa Isabel, 440

(2824322): De 6" a dom., èa 17h30min. Ingressos a Cl*
6 mil. 

A MULHER MARAVILHA E O ESPANTALHO... —

Com o grupo Carrossel. Teatro Dom Camilo, Rua
Toneleros, 76. Sáb. e dom., ès 16h. Ingressos a Crt 3
mil.

O MUNDO ENCANTADO DE MÕNKA — Ensaio do

samba-enredo com crianças entre 10 a 15 anos na
Escola de Samba Alegria da Passarela no Clube Max-
well. Rua Maxwell, 174. Dom., ès 16h.

ET E OS TRÊ8 PORQLMNHOS — Texto e direçio de
Brigitte Blair, Teatro Brigitte Blalr. Rua Miguel Lemos,
61. Sáb. e dom., ès 16h. Ingressos a Crt 4 mil.

BRANCA DE NEVE E 08 SETE ANÕES — Direçio de

Jair Pinheiro. Teatro Serrador. Rua Senador Dantas,

13. Séb. e dom., ès 16h30min. Ingressos s CrS 6 mil.

EMtUA E O ANEL MAQKO — Texto de Esther

Marques. Teatro Gay Lueeao, Rua Cel Joio Brandio.
87, Niterói. Sáb. e dom., èa 17h. Ingressos s Cr$ 2 mil.

A FLAUTA DE PA — Texto de Paulo César Coutinho.
Direçèo de Michel Robin. Taatro da Bolao, Av. Ataulfo
de Paiva 269: Sáb.. ès 17h e dom., ès 16h. Ingressos •
Cr$ 2 mil. —

MARIA MINHOCA — Texto de Maria Clara Machado.
Direçèo de Bernardo Jablonaki. Taatro VWa-Lobo» Av.
Princesa Isabel. 440. Sáb. e dom., ès 16h. Ingressos •
Cr$ 4 mil.

TtVOU PARK — Parque oom 14 brinquedos par»
adultos e oito para crianças. Av. Borges de Medeiros,
Lagoa. 5' e 6*. das 14h ès 21h; sáb, das 15h ès 22h a
dom. das lOh ès 22h. Ingressos a CrS 6 mil (crianças até
10 anos e Cr$ 7 mil (adultos), com direito a todosos
brinquedos.

ADIVINHA O QUE E — Roteiro e direçio de Benjamin
Santos. Com o grupo vocal e instrumental MPB4.
Teatro da Galaria, Rua Senador Vergueiro. 93 (226-
8846). Sáb e dom. ás 17h. Ingressos a CrS 6 mil.

O DRAGÃO VERDE — Texto e direçio de Maria Clara
Machado. Taatro Tablado, Rua Llneu de Paula Macha-
do. 795 (294-7847). Sáb. e dom., ès 17h. Ingressos a CrS
3 mil. Até dia 13 de janeiro.

MAROQUINHAS FRU-FRU — Texto de Maria Clara
Machado. Dir. de Joèo Carlos Motta. Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Morais, 824 (2474794). Sáb. ès 17h.
Dom. ès 16h. Ingressos e CrS 3 mil. Último dia.

O SACO — Texto de Ivan e Marcelk). Com Marcondes
Mesqueu e bonecos animados. Taatro AHee. Rua Alice,
146 (2454269): Sáb e dom, ès 17b. Ingressos a CrS 3
mil. Indicada para crianças e partir de três anos. Último
dia.

JOANA, A MENINA DOS 8INOS — Texto de Rubem
Rocha Filho. Direçáo de Ligia Diniz. Com Janalna Diniz
Guerra. Teatro da Cindido Manda*. Rua Joana Angéli-
ca. 63 Sáb., ès 17h e dom., ès 16h. Ingressos a CrS 4
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que volta ao
cartaz no
Teatro de

Bolso

ERA UMA VEZ AS ELEIÇÕES NO AMAZONAS -
Peça Infanto-juvenll de Hérnia. Direçèo de Ricardo Gea.
Taatro Aleaka. Av. Copacabana, 1 241. Sáb. ès 17h;
dom. ès 16h. Ingressos s CrS 4 mil e CrS 2 mil.

O PLANETA ULAS — Musical de Ziraldo. Com o grupo
Centeeonte. Taatro Delfim. Rua Humaitá, 275. Sáb., a
dom, ès 16h. Ingressos s CrS 4 mil.

ONOBttLA A GATA BORRAUfEMA — De Eliseu
Miranda. Com o Grupo Eu e Você. Teatro do América,
Rua Campos Salles, 118. Séb. e dom. ès 17h30mln.
Ingressos s CrS 4 mil.

PINÓQUIO — Com o Grupo Tapa, dir. de Eduardo
Tolentino de Araújo, direçio musical e trilha sonora de
Francis Hime. Taatro doa 4, R. Marquês S. Vicente
(2744895). Sáb. èa 17h, dom., ès 16h. Ingressos s CrS 4
mil. Último dia.

LULUZMHA E BOUNHA CONTRA O CAPITÃO GAN-
CHO — Com o Grupo Carrossel. Taatro Dom Caindo,
Rua Toneleros, 76. Sáb. e dom. ès 17h. Ingressos a CrS
3 mil.

A MULHB» MARAVILHA... — Com o Grupo Carrossel.
Taatro Dom CamHo. Rua Toneleros. 76. Sáb. e dom. ès
16h. Ingresso» a CrS 3 mil.

O PAO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — Programação:
show da variedades com os grupos Melancia, Mimo
Tropical, dupla acrobático Bonecanàeiros e discoteca
mirim. Concha Verde do Mono da Urca. Praia Verme-
lha (5414737). Sébado e domingo, ès 16h. Só se paga a

passagem do bondinho até o Morro da Urca, CrS 3 mil
800. Crianças de 4 e 10 snos pegam meia passagem.

Mt QUANDO — Musical de Maria Helena Kuhner.
Direçio de Marco Antônio Palmeira. Com o grupo teatral
Atores e Bonecos Catafkx. Taatro Catouete Gulban-
Han, Rua Benedito Hipólito, 126. Sáb e dom, ia
16h30mln. Ingressos s CrS 3 mil.

BROTA BROTA 8EMENRNHA — Musical com texto a
direçio de Sandra Autuori. Taatro do Planetário, Rua
p« Leonel Franca. 240. Sáb. a dom., ès 16h30min.
Ingressos a CrS 3 mil. Atá dia 13.

PLANETÁRIO — Programação: sáb., ès 17h, Caixinha
da Brinquedo* e ès 18h30min, Até qu* o Sol a*
Apague. Dom., ès 17h, Carrinho FelU, e ès 18h30min,
De AKM-2 i Galáxia DX. Av. Pe. Leonel França, 240
(2744096). Ingressos e CrS 680 o CrS 340. crianças. Até
12 anos.

CÉU AZUL AUTO DE NATAL — Musical Infantil com o
grupo Primor de Maravilha. Direção de Gilda Guilhon.
Teatro Qléudo Gil. Pça. Cardeal Arcoveide. 6a, sáb. ès
17h e dom. ès 16h. Ingressos a CrS 3 mil 500. Último
dia.

BOM-DIA COMADRE — Musical com texto e direçáo
de Paulo Afonso de Lima. Taatro do Pianaftério, Rua
Pe. Leonel Franca. 240. sáb e dom. ès 17h. Ingressos a
CrS 4 mil. ^^^

AS FOFOLETES — Revista musical de Brigitta Blair.
Elenco infantil. Taatro Brigitta Blalr. Rua Miguel Le-
mos, 51. Sáb. e dom., ès 17h. Ingressos a CrS 4 mil.

w
IRRESISTÍVEL AVENTURA — Apresentação das pe-
çaa: Amw de Dom PwfWmpUn oom BoHeM em seu
Jardim, de Garcia Lorca, O Oráculo, da Arthur Azeve-
do, A Dama da Levanda. de Tennessee Williams, e O
Urao, de Tchecov. Direçèo de Domingos de Oliveira.
Com Dina Sfat. Hélio Ary, Thelma Reston e José Mayer.
Taatro da Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (235-
6348). 5a. ia 17h e 21h; 6a, ès 21h; sáb., ès 20h e 22h;
dom., as 18h e 21h. Ingressos de 4* a dom., a CrS 8 mil
e CrS 8 mil, estudantes; sáb., a CrS 10 mil (10 snos).
Ultimo dia.

MAO NA LUVA (INTRODUÇÃO AO HOMEM DB
DUAS FACES) — Texto de Oduvaldo Vianna Filho.
Direçáo de Aderbal Júnior. Com Marco Nanini o Juliana
Carneiro da Cunha. Cenografia e figurino de Mareio
Colaferro. Taatro Qléuolo GM, Praça Cardeal Arcover-
de, Copacabana (237-7003). De 4" a séb. ès 21h30min;
dom. ès 19h. Ingressos 4" s CrS 8 mil; 6' e 6* e dom. a
CrS 10 mil; séb. a CrS 15 mil e dom a CrS 12 mil.

UM CASAL ABERTO... MA NON TROPPO — Texto de
Dario Fo e Franca Rame. Traduçio de Roberto Vignati e
Michele Piccoli. Direçio de Roberto Vignati. Com Malu
Rocha, Heraon Capri e Mario Casar Camargo. Teatro
doa Quatro, Rua Marquês de S. Vicente, 62/2°. (274-
8895). 4« e 8*, ès 21h30min; 6'. ès 17h e 21h30min;
aáb, ès 20h e 22h30min e dom, ès 18h e 21 h. Ingressos
4a, 6a ne 2* sessáo e dom a CrS 10 mil e CrS 8 mil,
estudantes; 6a na 1a sesseo a CrS 8 mil; 6a a CrS 10 mil e
aáb a CrS 12 mil.

FREUD NO DISTANTE PAlS DA ALMA — Texto de
Henry Denker. Dir. Flávio Rangel. Com Edwin Luisi.
Ariclê Perez. Leonardo José, Maria Isabel de Llsandra,
Venda Lacerda, Jorge Chala a outros. Taatro Clara
Num». Rua Marquês de Sio Vicente, 52—3° (274-
9696). De 4a a 6a, 21 h; sábados, ès 20h e 22h30mln;
domingos, is IBh; 6a, vesperal is 17h. Ingressos 4a, 5a
• dom, a CrS 12 mil e CrS 8 mil, estudantes; 6a» sáb. s
Cit 12 mlli vesp. 5a a CrS 8 mil.

k DAQUILO—Texto de Dario Fo
e Franca Ram*. Direçio de Roberto Vignatio. Traduçáo
de Roberto Vignati e Michele Picoll. Com Marllia Pera.
Taatro Tanta Rachel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-
1113). D* 4* » sáb.. aa 21h; dom., ás 18h a 21h.
Ingresso* 4* • CrS 8 mil; 5a, a CrS 10 mil; 0a a CrS 12
mil; sáb a CrS 16 mil a dom a CrS 13 mil.

MUITOS ANOS DEVIDA—Toxto o direçáo de Alciono
de Araújo. Com Luli Carlos Anjtin, Francisco Mllani.
Ucla Magna, NlkJo Parente e outros. Teatro Maison d*
Franca, Av. Presidente Antônio Carlos, 58 (2204779).
4a a 6a, ás 21h; sáb., as 20h e 22h, dom., is 18h e 21h.
Ingressos 4a e 2a sessio de dom a CrS 8 mil e CrS 8 mil
(estudantes); vesp 6a a CrS 8 mil; 6a, 6a e 1a sessáo de
dom s CrS 10 mil e CrS 7 mil (estudantes); sáb a CrS 10
mil

AMOR EM CAMPO MINADO — Texto do Dias Gomo..
Direçáo de Aderbal Júnior. Com Carlos Vereza, ítala
Nandi, Eliane Mal» e Luiz Mendonça. Taatro Duldna,
Rua Alcindo Guanabara, (2204997). De 4a a 6a, ès
21h15min; sáb., ès 20h e 22h30min e dom., ès
18h30min e 21 h15min. Ingressos 4a a CrS 3 mil; 5a a CrS
6 mil; 6a e dom. a CrS 7 mil; sáb. s CrS 8 mil.

8IMÓN SIMÓN — Texto de Isaac Chocrón. Traduçáo o
direçflo de Marcos Fayad. Com Paulo Guamiori, Marcos
Fayad. Taatro Banfamln Conatant. Av. Pasteur, 350

I «Ml!

OS MELHORES FILMES
'úté, &&-A-&&

PAISSANDU\ v

3*6ma
2,30-440
650-9

4H9B

ERA UMA VEZ HA AMERICA'
Cto SÉRGIO i.£OVK  ______ M AtfOS

'A SOMBRA DO VULCÃO"
OI JOHN HUSTON T* 4MB»

%FURYO- em nome da honra *
dê NteisA oetvMA ia Atjom

5*£ra
«afeita
2-4 - o

52®:
10HJ-

DOM

'ABALADA DÍNARAYAMA"
Ot &MCXI IHAHIUPA IB AAIOS

A NOITE DE SAO LOURENÇO"
riTTDBto e paolo TAvmtJi 14 aSos

OS LOBOS NAO CHORAM"
CK CHCtSriAN BALLAUP t/Wf£

5* Mb

4ãfeW

PM

GRE/SrOKE-AiíNDA DemnzAH
<k HUSM «UBSDU o «SW./1W /O'MM

essa

JÓIA
"A SOMBRA DO VULCÃO "

efe JOMMHUSTOU t+ANO»

tRA UMA Va HA AMERICA'
Oe tcesio Leof/C w ¦»«*»

"A BALADA OíNARAYAMA"
¦/• SUOêl INUVtuBA I» ANO»'ANOlfEDesÃOLOUREUCO"
_ YirTORIOtHAOLOT/UriAUl iiahos

9AB.
3-550-"'40-iOh

OOM.
2-4'6

*FURYO'EM UOMt PA HONRA "
dt AMS/&4 OSHIMA 73 ANOS

GR£Y$WK£'AUHPADemw, cSãiU "
HUÓH HUDSÕU*0S LOBOS NÃO CHORAM"
CMUISntU BALL.ABD LIVRí

WaWWÁ ^mmà-MM^^^^MMMMMMMMMM-WSÍ^L

de 7-9;,, 245-5-7,15 930».

de 10a12«s 2-3.55-550-7.45- 9.40»s

diãTit 8el0h* jt Àw__r_àf9 \~w mrmia «nos -m— ^a^—^r-\ ^~ -^^

«,. 81.8. lOh. A/o/reoe «»«••
SA£> LOWO&VPO

«AiAy,EaAVMAV£2 ^^

«. 10 k 8. VLyA SOMB&4 «¦-«•
£K> l/€S£CAÜ

M.\\Í.UW. SfAÍXHKXiO
,..»oi xtr/tArootuMÂCiXiism

di. 12 :.t.mh.-^C_WÂL-rC~
-..13 i.B'9-ioh. reii/M,

„._„, f/v^/acwí/Afsrfít I

(295-3448). 6a e 6a, ès 21h30mln; sáb.. ès 20h e
22h30min; dom..èa 19he21h30min. Ingressos 4a, 6a e
dom. s CrS 10 mil e CrS 7 mil, estudantes; 6* e sáb. a
CrS 10 mil.

E8PERANDO OOOOT — Texto de Samuel Beckett.
Traduçáo de Flávio Rangel. Direçáo de Jacquellne Lau-
rence. Com André Valli, Pedro Veras. Luiz Alves. Carlos
Pimentel e Mariana Mac Niven. Teatro do Planetário,
Rua Pe. Leonel Franca, 240. De 4a a dom, ès 21h30rnin.
Ingressos a CrS 8 mil e CrS 6 mil.

TERRA TERRA — Apresentsçáo de trás mini peças de
Miguel Oniga. Direçáo do autor. Com Anja Bittencourt,
Leonardo Stil e Miguel Oniga. Sala Monteiro Lobato,
Av. Princesa Isabel, 440. De 5" a dom, ès 22h. Ingressos
a Cr$5 mil. (14 anos)

ESCOLA DE MULHERES — Texto de Molière. Tradu-

çáo, adaptaçáo e direçáo de Domingos de Oliveira. Com
Jorge Doria, Cláudio Macdowell, Cássia Foureaux, Flé-
vio AntOnio. Ada Chaseliov e outros. Taatro Copacaba-
na, Av. Copecabana, 291 1267-1818). De 4a a 6a, ès
21h30min; aáb,, ès 20h e 22h30min; dom., ès IBh e
21h16min; vesp. 5a. ès 17h. Ingressos 4a; 2a sessáo de
5a e 2a sessáo de dom., a CrS 8 mil e CrS 6 mil,
estudantes; vesp; 6a a CrS 7 mil; 6a e 1a sessáo de
dom., a CrS 10 mil e CrS 7 mil estudantes e sáb s CrS 10
mil. (14 anos)

MKJUEL FALABEUA E QUHMBtME KARAN FINAL-
MENTE JUNTOS EM FINALMENTE AO VIVO —

Texto de Mauro Rasi. Vicente Pereira e Miguel Falabella.
Com Miguel Falabella e Guilherme Karan. Supervisão

geral de Antônio Pedro. Teetro Cândido Mandaa, Rua
Joana Angélica, 63 (227-9882). As 2a, 3a » dom. ès
21h30min; 6a e sáb. è meia-noite. Ingressos a CrS6 mil.

EXTREMOS — Texto de William Msstrosimone. Tradu-

çáo e adaptaçáo de Carlos Eduardo Dolabella. Direçáo
de Amir Haddad. Com Carlos Eduardo Dolabella, Pepita
Rodrigues, Angela Leal e Yolanda Cardoso. T**tio <Sm
Lagoa. Av. Borges de Medeiros, 1243. (274-7748). De
3aa6\è3 21h15min;séb..ès20he22h30minedom.ès
1 Bh e 21 h. Ingressos de 3a a 5a e dom. a CrS 10 mil, 6a e
sáb. a CrS 12 mil. Estudantes diariamente a CrS 7 mil.
(16 anos).

OXENTE, GENTE, BEM-VINDO PRA PRESIDENTE —

Texto de Bemvindo Soqueira. Direçflo de Norma Dumar.
Teatro Delfln, Rua Humaitá, 275 (2664396). De 3a a 6a,
ès 22h, sáb. e dom., ès IBh o 22h. Ingressos a CrS 10
mil o CrS 6 mil, estudantes; sáb. a CrS 10 mil.

FELIZ ANO VELHO — Texto de Marcelo Rubens Paiva
adaptado por Alcides Nogueira. Direçáo de Paulo Bettl.
Com o Núcleo do Pessoal do Victor; Adilson Barros,
Chriatianne Rando, Denise dei Vocchio, Lllla Cabral e
outros. Teatro João Caetano. Pça Tiradentes (221-
0305). De 5a a sáb. ès 21h; dom, èa IBh. Ingressos a CrS
5 mil.

LA ULTIMA CA8A DE LACALLE — Toxto e direçáo de

Sulamita Fabrlck). Com Sulamita Fabrlcio. Antônio Au-

gusto e outros. FUndaçto Caaa de Rui Barbou. Pça
Ana Amélia. 9/9° (220-7123). Sáb. e dom. ès 21h.
Ingressos a Cr$3mil.

A LOUCA TRILOGIA — Toxto de Harvey Fierslein.
Traduçáo e adaptaçáo de Roberto de Cinto. Diroçáo do
Geraldo Queiroz. Com Ricardo do Almeida, Zocailos de
Andrade, Célia Blar e outros. Taatro Glória, Rua do
Russel, 632 (2455527). De 3" a 6a. ès 21h; sáb.. ès
21h15min e dom., ès 18h e 21h. Ingressos de 3« a 5a. a
Cr$8mileCrS6mil;6,edom.,aCrS8mil;esáb..aCrS
10 mil.

USlSTRATA — Toxto do Aristolanes. Tradução e adep-
toçôo de Millor Fernandes. Diroçôo de Eduardo Tolonti-
no de Araújo. Com o grupo de formandos da Casa de
Artes de Laran|oiras. Teatro Vllla-Loboa. Av. Princesa
Isabel. 440.6a. ès21h30min;de6aBdom, ès20he22h;
dia 8, ès 21h30mln. Ingressos a CrS8mil e CiS5mil,
estudantes. ¦'¦'''.,

AS TRÊS MOÇAS DO 8ABONETE—Texto de Herbert
Daniel. Direçáo de Milton Gonçalvoa. Com Una Frôes,
Clemente Vizcalno, Almir Martins, Jaime Leibovitch,
Ademilton José e Fernando Furtado. Coreogralia de
Rainor Vianna. Teatro Delfln, Rua Humaitá, 275 (266-
4396). De 3a a dom. ès 20h; séb. vesp. ès 18h.
Ingressos a CiS 10 mil e CrS 6 mil (estudantes).

FAMlUA É FAMlUA — Texto e direçáo de Joáo
Siqueira. Cenários e ligurinos de Sandro Dutra. Com o
grupo Dia-e-Dia: ApoMnk) Neto. Joáo Siqueira e Graça
Benzaquem. Taatro Cedida Becker, Rua do Catete,
338. De 5" a dom. ès 21 h30min. Ingressos a CrS 5 mil a
CrS 3 mil 500 (estudantea). Até dia 13.

ALÉM DA VIDA — Texto psioogralBdo por Chico Xavier
e Divaldo Franco, Direçáo de Augusto César Vanucci.
Com Felipe Carone, Lúcio Mauro, Lea Bulcêo, Rosana
Pena. Renelo Prieto e outros. T«atro Vannuool, Rua
Marquás de S. Vicente, 52 (239-8595). De 4a a 6a ès
21h15min; sáb., ès 20h30min e 22h, dom., ès 19h o
21h. Ingressos a CrS 10 mil. (14 anosl^

SEM 8UT1A — UMA REV18TA FEMINISTA — Texto
de Colina Sodré e Fátima Valença. Música de Tim
Rescala o Zé Zuca. Com Alice Viveiros de Castro.
Charles Myara, Mara Baraúna, Antônio de Bonir, Gilson
Barbosa e outros. Teatro Rival, Rua Álvaro AMm, 33
(240-1135). 4" e5a ès21h; 6a ès21he meia-noite; sáb.
ès 20h30min e 22h30min; dom. ès 18h30 e 21 h.
Ingressos a CrS 4 mil e CrS 7 mil.

A VENERA VEL MADAME GONEAU — Texto de Joáo
Bethencourt. Direçáo de Paulo Afonso de Lima. Com
Aríete Salles. Otávio Augusto, José Augusto Branco 8
Narjara Turette. Teatro Meebia. flua do Passeio. 48
(2406141). Do 4a a 6a e dom., ès 21h; sáb., ès 20h e
22h30min; vesp. 5a,ès 17hedom..ás IBh. Ingressos4a
e CrS 6 mil; 5" e dom. a CrS 8 mil e CrS 6 mil (estudante).
6* e sáb. a CrS 10 mil; vesp. 6a a CrS 6 mil.

DISQUE M PARA MATAR — Texto do Froderick Knott.
Traduçáo de Domingos de Oliveira. Direçáo de Cláudio
Cavalcanti. Com Cláudio Cavalcanti. Maria Lúcia Frota.
Rogério Froes, Marcos Weinberg o Elcio Romar. Teatro
Neleon Rodrlguee. Av. Chile, 230 (212-6695). De 4a a
8a. ès21h;sáb, ès20he22h30minedom,ès 18he21h.
Ingrossos 4a, 5a o dom s CrS 10 mil e CrS 8 mil,
estudantes e 6a e sàb fl Cr$ 10 mil.

MÃWA, MARIA, MARIA — Texto de Millor Fomandes.
Direçáo do Oswaldo Loureiro. Com Lucie Alvas e
Oswaldo Loureiro. Taatro da Cidade. Av. Epitácio
Pessoa. 1664 (247-3292). Do4aa8a. ès21h; vosp. 5a, ès
17h; sáb, ès 20h e 22h e dom, ès 18h e 21h. Ingressos
4a e 6a a CrS 6 mil; 6a e sáb. a CrS 12 mil e CrS 6 mil
(est.); dom. a CrS 10 mil e CrS 6 mil (est.) (16 anos).

FÉ NA CRISE E PAU NA GENTE — Toxto do Abilio
Fomandes. Direção de Miguel Carrano. Com Suely
Franco, Henriqueta Briebe, Carvalhinho e outro». Taatro
Cawell. Rua Desombargsdor Isidro, 10 (268-9176). De
4a a 6a, ès 21h; 8áb.. ès 20h e 22h e dom., ès 18h o 20h.
Ingressos de 4a a 6a e dom a CrS 8 mil; sáb a 10 mil.
Diariamente CrS 6 mil para estudantes. 

ROCKY STALLONE — Toxto e direçèo de PbuIo Afonso
de Lima. Múaica de Osvaldo Montenegro. Com Marcelo
Ibrahim. Claudia Magno, Fafy Siqueira, Ataíde Arcover-
do, Moreos Bandeira e outros. Teatro Vanucd, Rua
Marquês de S. Vicente, 52 1274-7246). Do 3a a sáb., ès
19h. Ingressos a CrS 10 mil.

EMILY — Texto de William Luce. Diroçáo de Miguel
Falabella. Troduçôo do Mnria Juliota Drummond de
Andrade. Com Boatriz Sogall. Teatro Cândido Mende*.
Rua Joana Angélica. 63 (227-98821. De 4a a 6a, ès
21h30min; sáb., ôs 19h e 21h30min; dom., às
18h30mm; vosp. 5a ès 17h. Ingressos a' a CrS 5 mil; 5a.
6a e dom. a CrS 8 mil o CrS 5 mil. estudantes; sáb. a CrS
10 mil; vesp. 6a a CrS 5 mil. (14 anos).

TA BOA, SANTA? — Texto de Fornando Mello. Direçáo
de Fábio Sabag. Cenários o figurinos de Mario Borrielo.
Com Nestor Montemar, Paulo Celestino Filho p Norma
Suely. Teatro 8efrador, 13. Centro. Do 4a a sáb. ès
21h; dom. ès 18h e 21h. Ingressos a CrS 8 mil o CrS 5
mil (estudantes); sáb. preço único do CrS 10 mil.

CALYPSO ROCK — Toxto e direcêo de Adílio Alhos.
Com Adilson Gomes, Zô Renato, Emily Pemez e outros.
Teatro Alice. Rua Alice. 146.124562691. De 4a a dom,
ès 21h. Ingressos a CrS 8 mil e CrS 5 mil. estudantes.

JAMES DEAN, JAMES DEAN — Texto o diroçáo de
Paulo Afonso Lima. Com Ana Luiza Folly. Cláudia Netto.
Rogério Fabiano. Sonaira D'Avila, Sonali D'Avila e Tony
Marques. Teatro do Clube América. Rua Campos
Salles. 1181234-2060). Do 5a a sáb. ès 21h30min; dom.
ès 20h. Ingressos a CrS 6 mil e CrS 5 mil.
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SHOW
ARRK30 BARNABÉ f RANDA — Show do cantor,
compositor e pianista. Ne 6" e sAb, rlppojs do ospetôcu-
Io, participação da Pascoal Malrallas (bateria). Maura
Saniso (sopras) Nilson Matta (baixo) o Romero Lubambo
(guitarra). Dom. apresentação da banda CAo Sam Dono.
6" e séb, às 22h30min e dom, as 1Bh. Ingressos a Cri 7
mil. Circo Voador, Lapa.

DO JEITO OUE A QENTE QOSTA — Bhow da cantora
Elba Ramalho com roteiro e direçSo do Braullo Tavares.
Cancelo. Av. Vancoslau Braz. 125 (2SB-3(M4I 4*. s 5a,
ès 21h30min; 6" esáb, fls 22h1Bmindom. ès 18h30min.
Ingressos a Crt 20 mil, arquibancada; a CrS 22 mil,
mesa lateral e a CrS 26 mil, mesa central.

RtOARTE INSTRUMENTAL — Apresentação da banda
liderada por Ivan Conti (Mamão). Domingo, ès
17h30min. no Pinjin da Catacumba. Lagoa. Entrada
franca.

RADIO TAXI — Show do conjunto de rock. Mamute,
Rua Cde de Bonfim, 229. (234^367) 6* e sáb, è 1h da
manha e dom, ès 19h. A casa abre 6a e sáb. ès 22h •
dom, ès 17h. Ingressos 6a e sáb. a Crt 10 mil, homem*
Crt 7 mil, mulher a dom a Crt 7 mil.

GOLDEN RK) — Show mm musical com a cantora
Watusi e o ator Grande Otelo è Irente de um elenco de
bailarinos. Direção de Maurício Sherman, Coreografia
Juan Cario Berardi. Orquestra do maestro Guido de
Moraes. Av. Afrànio de Melo Franco, 296 (239-4440). D«
2a a 5a e dom, âs 23h; 6a sâb, e véspera de feriado, âs
24h. Couvwt a CrS 35 mil; 6a, sáb. e véspera de feriado
a Crí 40 mil,

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO —
Show diariamente, âs 23h, com os cantores Sepott da
Mangueira e Silvio Aleixo, com participação de 126
artistas, mulatas e ritmistas e orquestra sob a regência
do Maestro Silvio Barbosa. Direção de J. Martins e
Sônia Martins. Consumação a CrS 50 mil, com direito a
bebida nacional. Plataforma, Rua Adalberto Ferreira, 32
(2744022).

TOtNHO SENNA E08 ÁTOMOS —Show do conjunto
de roek. de 6a a dom. ès 6as, música oountry com o
conjunto Mellôs Mel. De 5a a sáb., ès 22h, a dom., ès
16h. Ingressos a Crt 6 mil. Apoeallpee, Hotal Nado-
iwl. Av. Nlemever, 769 (322-1000).

ANTO3 SHOW OUE MAL ACOMPANHADO — Humor
com Lilico e o conjunto Os Invocados. Taatro Qlauce
Rocha. Av. Rio Branco. 179. De 4a a dom, ès 18h30mln.
Ingressos a Crt 6 mil Último dia.

A DANÇA DOS SIGNOS — Show oom Oswaldo
Montenegro, Mongol, Madalena Salles, José Alexandre
e outros. Taatro áa Praia. Rua Francisco Sá, 88 (287-
7794). De 4a a sáb, às 21h30mln; dom, ès 20h30min.
Ingressos a Crt 8 mil e 8a e séb a Cit 10 mil.

O MPB 4 AJUDA O DOUTOR ÇOBRAL A COMBATER
O MAI Texto de Milkjr Fernandes. Direçáo de Felipe
Pinheiro. Com Aquiles, Magro, Ruy e Miltinho. TMrtre
da Galaria. Rua Senador Vegueira, 93 (2258185). Do 4a
a sáb ès 21h; dom., às 20h. Ingressos, 4a a 6a a Crt 9
mil; 6a e dom. a Crt 12 mil a sáb. a Crt 16 mil.

» ANOS DE BOSSA NOVA — Show com o cantor,
compositor e violonista Carlos Lyra. Twrtro S*n»o, Rua
Pompeu Loureiro, 45 (256-2641). 4a. 6a e sáb. às
21h30min; dom. às 20h. Ingressos 4a e 5a a Cit 8 mil;
sáb a Crt 12 mil; dom. a Crt 10 mil.

HOMEM NAO ENTRA N°l- Texto de Hebnelda
Studart e Cidinha Campos. Direçáo de Wilma Dulcetti.
Com Cidinha Campos. Taatro Vanuod, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/3° (274-7246). De 4a a dom., ès 17h.
Ingressos a CrS 10 mil. Homem nfto pode entrar.

VOU QUERER TAMBÉM, SENÃO EU CONTO PRA
TODO MUNDO — Texto de Gugu Olimecha. Agildo
Ribeiro, Max Nunes, Jesus Rocha e Ziraldo. Direção de
Oswaldo Loureiro. Com o humorista Agildo Ribeiro.
Taatro Princeea babai. Av. Princesa Isabel, 186 (275-
3346). De 4a a 6a, às 21h30m; séb. ès 20h30m e

22h30m; dom. ès 19h e 21 h. Ingressos 4a e 5a a Crt 12
mil; 6a o aáb. a Cit 15 mil dom.; 1a sesséo a Cit 10 mil e
2" sesséo a Crt 12 mil. (18 anos).

UM QORÜOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO - Texto d«
Jô Soares e Armando Costa. 8how do humorista J6
Soares. Taatro Cau Grande, Av Afrènlo de Melo
Franco, 290 (239-4048 e 25»fl948). Do 6a e 6a, ès
21h30min; séb., ès 20h e 22h; dom., ès 21 h. Ingressos
e Crt 10 mil. Até dia 20.

DA COR DO BRABH. — Show da cantora Alcione
acompanhada da Banda do Sol. Aaa Branca, Av. Mem
de Sá, 17. De 3a a dom., ès 23h. Ingressos de dom. a 6a
a Crt 10 mil e 6a e séb. a Crt 15 mil. 

Infantil
GOLFINHOS DE MIAMI — Show com os golfinhos de
Miami e focas amestradas. Bana8hopping. Av. das
Américas, 4660. De 3a a 6a. ès 18h e 20h30mln; séb. e
dom. èB 16h, 18h e 20h30min. Ingressos a Crt 3 mil
600. (325-3260).

Revista
GAV QIRL8 — ASSIM £ O ALA8KA — Texto de José
Fernando Bastos e Venjska. Direçáo gerei de Joèo Paulo
Pinheiro. Com Mariene Casanova, Samantha, Veruska,
Kiriaki, Desirée, Luiz Carlos Machado e Nilton Roberto.
Taatro Alaeka, Av. Atlântica, 3 806 (247-9842). De 3a a
6a ès 21h30min; sáb. às 22h; dom. às 19h e 21h30mln.
Ingressos a Crt 8 mil e Cit 6 mil; aéb. a Cit 8 mil.

VÍDEO GAV — Revista de travestis com Jane dl Castra,
Elolna, Elaine Muniz e outros. Direçáo de Berta Loian.
Taatro Brigitte Blalr, Rua Miguel Lemos, 51 (621-
2995). De 3a a 0a, ès 21h30min; séb, e dom, ès
18h30min e 21h30min. Ingressos a Cit 8 mil.

Para Ouvir
CA 8HEAR8—Show do cantor norte-americano acom-
panhado de conjunto. Bar Jakul, Hotel Intercontinental,
Rua Prefeito Mendes de Morais, 222. De 3a a 6a e dom,
ès 22h e 8a e séb ès 23h. Couvart de 2a a 5a a Crt 8 mil
600; 6a a Crt 11 mil: sáb a Crt 14 mil.

PEOPLE — Praglamaçèo: de 2a a sáb. ès 20h30min,
piano bar com Athie Bell; 3a. o grupo Friends; de 4a a
séb., ès 22h Leny Andrade e conjunto dom., ès
22h30min, o gnipo Terra Molhada. 8a e sáb, ès 2h, o
conjunto de Paulo Roberto (trompete). De 3a a dom. ès
3h da manhè Bonan (violêo) Av. Bartolomeu Mitre, 370
(2944)547): Couvart a partir das 22h30min de dom. a 5a
a Cit 8 mil; 6a e séb. a Crt 12 mil. No bar a Crt 6 mil (de
dom. a 6a) e 6a e sáb. a Crt 9 mil.

CHHWS BAR — Pianobar com música ao vivo a partir
das 21h, com os conjuntos de Aécio Flávio e Edron
Frederico. Aberto diariamente a partir das 18h, com
música de fita. Sem couvart, sem consumaçào mínima.
Av. Epitácio Pessoa, 1.560 (267-0113 e 287-3614).

MNVAN BATUCADA — Show da cantora acompanha-
da de conjunto. Da 5a a dom., ès 23h. no BmlWileal-
mo, Rua Baráo da Tono, 673 12744)431). Ingressos a
Crt 5 mil.

I.UAU — Programação: 6a, conjunto Branco no Samba;
sáb., o goipo Metal Leve; dom , Sérgio Coelh&o (violão).
Sempre às 22h. Couvart a Cit 3 mil. Rus Baifto da
Tonre, 472 (2674347),

PARK'8 — Diariamente, ès 22h, Clébor Afonso (cantor)
e Flavinho (teclados). Estrada da Gavoe 700 (322-2809).

LE RELAI8 — Diariamente, ès 21 h, César Dias (piano) e
dom, ès 21h. trio Sinequanon. Rua Gal. Venènclo Flores,
366 (274-7476)

P1CADWLY PUB — Programaçáo: 3a. |an com o
Sinequanon; 5a, Breno Lagreca (violáo); de 6aa 2a, Mário
Jorge (voz) e Joel Nunes (piano). Sem couvart, sem
consumação. Sempre, ès 22h. Rua Gal. San Martin.
1241.

BAR FAROL — Música oo vivo para dançar com
Maestro Nelsinho. Participação de Sidney Maizullo
(pianista) e a cantora Julle Janera e conjunto, Direçáo
musical do maestro Nelsinho. Rlo-Sharaton, Av. Nie-
meyer, 121 (274-1122/ramal 1233). O ber abre às IBh,
com música ao vivo diariamente a peitlr das 20h.

CASA DA CACHAÇA - De 4a a dom. u 20h, ahow
com a dupla FM. com Fio e MIKáo (vocal, percussão o
violáo). Rlo-Sharaton, Av. Nlemev«r, 121 (274-
1122/ramal 1233). Consumação mínima da Cit 10 mil,
por pessoa, com direito a doi» drinka.

VALENDNO'8 — De 3a a dom., a partir das 19h, o
pianista Sidney Menrullo. Hotel Sheraton, Av. Niemeyer,
121. (274-1122). Aconaelhe-sa reserva,

EXISTE UM LUGAR — Programaçáo: (f, oountry oom
o grupo Friends; sáb., música dos Beatles com o Terra
Molhada e dom., |an com C.E.Café e grupo, t* a sáb.,
ès 23h. e dom, ha 22h. Estrada dai Fumas, 3001 (399-
4688). A casa abre ès 20h.

O VH» DA IPIRANGA — Programaçío: 2a, chorinho
com o regional Choro Só e Dirceu Lelta (flauta); 3a, 4a a
séb., ès 21h30min, Vicente (vtoláol e Jeffrey (harmflnl-
ca); 6a, música regional nordestina com Fubá e grupo;
sáb, às 23h30min. |an com Idrisa (sax) a gnipo; sát)., è
OhSOmin, humor com Benvindo Siqueira; dom,, ès 19h,
|am aasalon com Mauro Senise e gtupo. Couvart sáb. a
Cit 5 mil 500. Rua Ipiranga, 64 (226-4762).

MUSICA
O QUARTETO — Recital do gnipo formado por Marco»
Farina a Maria Hara (violáo), Afonso Machado (bandolim)
e José Maria Braga (flauta). No programa, peças da
Haendel, Bach, Mozart a outros. Domingo, ès 21 h, no O
Aleph, Av. Epitácio Pessoa, 770 (269-1369). Sam cou-
vert, sem consumaçào.

• Os programas publicados no Divirta-se estão sujeitos a freqüentes mudanças de última hora, que são
de responsabilidade dos divulgadores. É aconselhável confirmar os horários por telefone.
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TALVEZ 

o melhor filme dos
Trapalhões, O Cangaceiro
Trapalhão (Tv Globo, 19 ho-
ras 18h20min), foi dirigido por

Daniel Filho, que percebeu nas origens
nordestinas dc Renato Aragão a força do
humor que emana de todo o grupo. É
curioso como atores histriônicos como os
Trapalhões convencem com um gênero de
comicidade calcada no velho teatro de
variedades brasileiro — cuja maior tradi-
ção foi a Casa de Caboclo, na Praça
Tiràdentes dos anos 30. Daí saíram Dercy
Gonçalves, Jararaca e Ratinho, Zé da
Zilda, Patativa e tantos outros que fizeram
a tradição c a caricatura do tipo regional
brasileiro. Aragão é seu herdeiro. Ele
estaria pouco a vontade ante a sofisticação
de um Chico Anísio, ou comparado ao
humor à americana de Jô Soares. Também
Aragão deu-se melhor no cinema que seus
colegas dc emissora. Os Trapalhões, por
viverem seus próprios tipos na TV e no
cinema, conquistaram o público pela sin-
ceridade com que enfrentam situações sem
esconderem suas fraquezas diante do pú-
blico. Um público tão cativo que jamais se
dividiu entre a picardia das piadas da TV e
a ingenuidade infanto-juvenil de seus
longas-metragcns.

A Última Vez que Vi Paris (TV Globo,
23h40min), foi dirigido por um autor com-
petente, Richard Brooks, mas que nem
sempre venceu o tiranismo dos donos de
estúdio e muitos de seus filmes são obras
confusas misturando visão pessoal com os
interesses dos produtores. The Last Time I
Saw Paris, é um poema que Oscar Ham-

B
merstein II escreveu no dia em que a
capital francesa foi invadida por tropas
alemães. Oscar pediu a seu parceiro Jero-
me Kcrn para musica-lo. Na partitura,
Kcrn rascunhou um pedido para que se
tocasse com alegria esta canção. Ironia, as
mais famosas gravações dc The Last Time
I Saw Paris, são em compasso de balada
triste. O filme em si é uma adaptação do
conto Babilônia Revisitada, de F. Scott
Fitzgerald.

PAI E FILHO
TV Manchete — 17 horas

(Homeward Bound) — Produção
americana de 1980, dirigida por Ri-
chard Michaels. Elenco: David Soul,
Barnard Hughes, Mossie Drier, Car-
men Zapata e Michele Downey. Co-
lorido (100 minutos).

Menino de 14 anos (Drier) sofre
de doença que pode matá-lo a
qualquer momento. Nas férias de
verão reencontra-se com o pai
(Soul) que vive separado de sua
mãe. Os dois vão visitar o avô
(Hughes) do rapaz e cria-se um
triângulo de conflitos a serem re-
solvidos entre duas gerações de
pais e filhos.

O CANGACEIRO TRAPALHÃO
TV Globo — 18h20min

Produção brasileira de 1982, dirigida
por Daniel Filho. Elenco: Renato Ara-
gão, Dedo Santana, Mussum, Zaca-
rias, Regina Duarte, Josó Dumont,
Tânia Alves e Bruna Lombardi. Colo-
rido (96 minutos).

Severino Quixadá (Aragão),
pastor de cabras, slva o Capitão

(Xavier) e seu bando de cangacei-
ros de uma emboscada. A seme-
lhança entre Severino e o Capitão e
logo notada e o chefe do bando
batiza Severino de Lamparina e faz
com que ele e seus amigos (Dedé,
Mussum e Zacarias) sigam para a
cidade a fim de vingar a atitude
dos cidadãos de Água Linda.,

CAROUNE E OS REBELDES
TV Record — 20 horas

(Les Fils de Carolina Chérie) —
Produção francesa de 1954, dirigida
por Jean Devaivre. Elenco: Brigitte
Bardot, Jean-Claude Pascal e Jac-
quês Macomine. Colorido.

Século XIX, na Espanha, Juan
de Auranda, um nobre, nega-se a
dominação basca por parte de tro-
pas invasoras e, acaba aliando-se a
forças rebeldes.

A ÚLTIMA VEZ QUE VI PARIS
TV Globo — 23h40min

(The Last Time I Saw Paris) —
Produção americana de 1954, dirigida
por Richard Brooks. Elenco: Elizabeth
Taylor, Van Johnson, Walter Pidgeon,
Donna Reed, Eva Gabor, Kurt Kasznar
e Roger Moore. Colorido (116 min).

Em Paris, após a II Guerra Mun-
dial, um escritor americano tenta
recuperar sjua filha, ao mesmo
tempo que recorda um romance
que o marcou profundamente. Exi-
bido com som original e legendas
em português.

ROBERTO MACHADO JR.

¦ Manhã
6:30 (11) GINÁSTICA

6:45 ( 4) SANTA MISSA EM SEU LAR

7:00 ( 7) JORNAL DA TERRA

7:30 (11) REXHUMBARD

7:45 ( 4) INCRA — REFORMA AGRÁRIA

8:00 ( 7) INDICADOR RURAL

(11) SESSÃO DESENHO

8:15 ( 4) GLOBO RURAL

8:50 ( 7) O MELHOR NEGÓCIO
9:00 ( 2) PALAVRAS DE VIDA

( 7) EMPÓRIO BRASILEIRO

( 9) JIMMY SWAGGART
9:15 ( 4) SOM BRASIL ESPECIAL
9:30 ( 2) CENÁRIO POPULAR

10:00 ( 2) TELECURSO 2° GRAU

( 7) SHOW DE TURISMO

( 9) TOM E JERRY

10:20 ( 2) TELECURSO 2° GRAU
10:25 ( 4) CAMPEONATO ITALIANO OE

FUTEBOL
10:30 ( 9) PICA-PAU
11:00 ( 6) PROGRAMAÇÁO EDUCATIVA

( 7) SHOW DO ESPORTE
( 9) PROGRAMA SILVIO SANTOS

11:30 (11) PROGRAMA SILVIO SANTOS
11:40 ( 2) ZERO A SEIS

Tarde
12:00 ( 2) NO MUNDO DO ESPORTE 14:00 ( 2) FORRÓ 16:15 ( 4) DISNEYLÃNDIA

( 6) VESTIBULAR 14:25 ( 4) VÍDEO SHOW 17:00 ( 2) VIAGENS

12'25 ( 4) CASAL 20 15:0° ( 2) AS AVENTURAS DO TIO MA- I 6) DOMINGO NO CINEMA — Pai •
NECO Filho

13:25 ( 4) MOMENTO DO ROCK 15;15 , 4) DURQ ^ QUEDA 17;15 ( 4) MOMENTO DO ROCK
13:30 ( 4) CUP CLIP 16:00 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS 17:20 ( 4) GRANDES NOMES

Noite ~
18:00 ( 2) URA DO POVO ( 

g) smpRE ^ DOM(NG0S 22:30 ( 6) PERSONA

18:20 ( 4) OS TRAPALHÕES — O Canga- Caroline e os Rebeldes 23:00 ( 2) CHÃO DE ESTRELAS
ceiro Trapalhão (11) SHOW DO MENUDO ( 9) LM LEGENDADO

19:00 ( 2) ESTE MUNDO ADMIRÁVEL 20:30 (11) SNOOPY (11) BELLAMY

( 6) FAMA 21:00 ( 2) PROJETO FUNARTE 23:25 ( 4) RJ TV

20:00 ( 2) JORNAL DE DOMINGO (11> CH""S 23:30 « 7> CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

( 4, FANTÁSTICO. O SHOW DA *." 
' 2» PRIMBR° ™E 

« 
6) ^^" C°RP° °E MUT°

VIDA ( 4) OS GOLS DO FANTÁSTICO 23:40 ( 4) CINECLUBE — A Ultima Vez que
( 7) APITO FINAL vi Pa"s

( 6) PROGRAMA DE DOMINGO , 
g) Qs roDERES ^ mfm ^^ (11) SAMURA| FUGmvo

( 7) SUPERPRODUÇÕES - O Pó da (n) FB| 00:30 ( 7) TV INFORMÁTICA
China 22:15 

( 4) DALLAS 00:40 I 2) CONVERSA DE RMDENOITE

W

''""'. GuuniOIlt upiunontii
.Mr*' FAÍSÍNY ARDANT '

JEAN LOtn$ TRIÜTIGNANT
. '. 'PifO

ULTIMO FILME
DE

FRANÇOIS TRUFFAUT
11..nos 3E

REPENTE
NUM DOMINGO

Gaumont Copacabana
Gaumont Catete

JORNAL DO BRASIL
FM — ESTÉREO — 99.7 KHa

HOJE
10h — U Rol dTt — Abwtura. da Lato (Almeida

— 10:11); Conuacto para bandoNm. am M maior, da
Hoffmann (Ochi e Kuentz — 19:60); Oa Waaaroa. da
Respighl (Marrinor —19:08); Noturno rt* II, op. lit.
dBFauré(HorowiU — 7:25); 10Dançaadaa«paraa, da
Storzer (Molkus — 18:40); Conda Oaroa, Ouantem*
laa vaca*, WfarandM a Bahia da Contraponto, da
Luis de Narvâez (Bream—9:16); Sinfonia n°i.«m tol
maior, op. M. de Dvorak (Kubelik — 36:30); Rondo am
14 menor, de Mozart (Rubinateln — 10:10); Conoarto
para obo*. om Ml bemol. de Belllni (Holliger — 6:28);
Trio oom plano n° 14, em Lá bemol. da Haydn (Beaux
Arts — 21:29); RapeotHa pera clarinete a onjuMtm.
de Debussy (Dangaln — 8:03).

20h — Conoarto n°i, em 81 bemol pera trompe.
te e orqueetra. de Haendel (André — 7:00); Cadência
n° 2. de Villa-Lobos (Lopes — 3:60); Cantataa para o
Primeiro Domingo apõe o Ano Novo e pan a Faeta
da EpHanla. do Oratório da Natal, de Bach (Jochum—
51:23); Concerto paia plano n* 2, de Battok (Polllni a
Abbado — 27:21); Sinfonia n" 7, em Li meter, de
Beethoven (Jochum — 38:00); Conoarto para plano,
emMmelor. de Haydn (Larrocha — 18:51); tulteem
Sol maior, de Telemann (Blum — 19:44).

Wl^eXCLUS/VIMOft.

um filme de

CINEMA I
3,30 530-7,30 930 hj
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Emoção, gargalhadas e surpresas
num filme inesquecível.

RENATO ARAGÃO
DEDÉ SANTANA
MUSSUM
ZACARIAS
Myrían Rios • Vera Gimenez
Jorge Cherques • Eliezer Mota
Amaud Rodrigues • Phillipe Levy
Fernanda Brasil
Participação especial: RONNIE VON

direção DEDÉ SANTANA
TRILHA 50NOHA DISCO pOtyGTaiTI
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¦ffOP SEGRET!
SUPER COM IDimiAL
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TOP "C,,ET *' Da me»ma «quipe que fez"Apertem os cintos
o pilotosum'

mRAMOUNtPICTORES APRESENTA TOP SECRET
COM VAL KILMER • LUCY GUTIER1DGE • MUSICA POR MAURICE JARRE

ESCRITA POR JIM ABRAHAMS-DAVID ZUCKER*
JERRY ZUCKER » MAKTVN BURKE

PRODUZIDA POR JON DAVISONií HUNT LOWRY
DIRIGIDA POR JIM ABRAHAMS' DAVID ZUCKERt JERRY ZUCKER
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e/l/as JORNAL DO BRASIL

CONFORTO
TENDÊNCIA

PARA A MODA
QUE VAI
AO ROCK IN RIO
TODOS 

os caminhos e conversas
levam ao mesmo tema, durante
este mês de janeiro: o Rock in
Rio. A partir do dia onze, quan-

do as roletas estiverem liberadas, além dos
shows no palco, a platéia será outro espeta-
culo. Um desfile de maneiras informais e

jovens, uma amostra do que é o estilo
carioca (ou acariocado, já que vem gente
dc todos os cantos do mundo, pronta para
ser transformada em carioca pela moda) e
um festival de acessórios práticos, de mil
utilidades.

Enquanto as bandas precisam inventar
modas para marcar presença, o público
precisa mesmo é de conforto para enfren-
tar as horas no gramado, o improviso que
permite deitar no chão c a hipótese de
chuvas dc verão. Tudo que caiba dentro de
uma mochila, usável como almofada. Lou-

curas, delírios, roupas justíssimas, couros

pesados, franjas e babados são perfeitos
para quem tem a liberdade de movimentos
no palco. Quem comprou ingresso precisa
da liberdade dos jeans — e quanto mais
velhos, ou envelhecidos, amaciados, me-
lhor; das camisetas e similares de malhas.
Uma roupa que possa ser vestida por cima
do biquíni, facilitando os mergulhos nas
fontes; sandálias plásticas, tênis coloridos.
Quem calçar saltos altos é candidata a sair
descalça, porque vai cansar de tanto enter-
rar os saltos na grama; e jóias são acesso-
rios perfeitos para perdas na multidão.

Nas fotos feitas na área do Rock in
Rio, Cláudio e Giovana, com maquilagem
de Jamie do Atlântico Sul, em produção de
Rita Moreno.

IESA RODRIGUES

Aguinaldo Ramos

ffJ&Sh ^-l-^Bwfl __________ã______l_.^*^'

%rmudão é mais elegante do que calção de tenista, e fica perfeito com a camisa listrada (Oliver); para ela, a minis-

saia assimétrica, de jeans com pólo listrada e longa (Mareia Pinheiro). Com tênis de cano alto ou o clássico, náutico

de sola listrada. O palco está ali, à esquerda, com a gigantesca estrutura de andaimes
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As aventuras de Tarzan estão nos quadrinhos da estamparia que faz camisa e
calção (Company). Óculos arredondado e espelliado, para descansar os olhos

(Fiorucci). Atrás, o marco que identifica o Shopping onde estão boutiques jovens

DETALHES CONTRA
CHUVA, SOL, SEDE
CERTOS 

complementos não podem ser es-
quecidos, na arrumação das bagagens de
quem vai ao Rock in Rio. Dinheiro, chaves,

óculos escuros (é moda), cigarros, fósforos, o
ingresso são fundamentais. Mas outros detalhes
fazem falta, e só lembramos quando estamos no
local. Sentindo as picadas dos mosquitos, por exem-
pio. Um frasco de Autan resolvia o problema, se
tivesse sido comprado por Cr$ 4 mil na drogaria
Povão. Cai a chuva, e ninguém pensa em abrir um
guarda-chuva e atrapalhar a visão de quem estava
atrás: uma capa-poncho de plástico transparente,
que ocupa pouco espaço quando dobrada, custa
cerca de Crí 24 mil na Mesbla. O vento incomoda
os ouvidos, embevecidos com os altos decibéis dos
rocks? A ventania é aliviada pelo chapéu estilo
legionário da Bee, com abas que cobrem o pescoço
e as orelhas. A marca Dela Pracá tem mochilas de
todos os tipos, e a Fiorucci criou uma minibolsa de
náilon a tiracolo, com lugar para as miudezas e o
ingresso, apenas. Prática para pendurar no pescoço.
As grandes tendas do McDonalds, do Bobs, a
lojinha da Chaika têm sucos, refrescos e não vai
faltar chope. Mas e se der sede no meio de um
acorde favorito? Um cantil com água é uma solução
que não pesa nem aumenta o volume da bagagem.
Algumas fichas de telefone na bolsa ajudam a evitar
fitas para uma compra tão pequena. O restante das
necessidades pode ser resolvido por lá mesmo,
numa das boutiques do Shopping próprio ou nas
lanchonetes.

Leve e carnavalesco, o conjunto de
miniblusa e saia-calça enrolada (Fioruc-
ci), com tênis de cano dobrado (Mareia
Pinheiro)

Tropicaíismo: palmeiras
na estampa da camiseta
que combina com saia-
calça curtinha (Compa-
ny); tênis (Pier); e florões
com coslelas-de-aaão na
camisa de viscose (Tou-

^^^p;; lon); calça prática, com.
*$&>>¦§& cós elástico (Pier)

Nada mai': prático do que
a roupa que possa ser,

| amarrada, encurtada à
m vontade. Como a camisa

com estampa de jornal,
usada com calça de popeli-
ne branca (Pier); ou o
conjunto amassado, enro-
lável, dobrável, de camisa
branca e calção de estam-
pa esparsa, de javanesa
(Owl). Bracelete (Teen-
Ager de Marco Sabino)
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OVA IORQUE — Ainda
sem atingir a media america-
na não especializada, o Rock
in Rio começa a ganhar ai-

gum espaço em publicações como o Va-
riety e o Billboard, que noticiam o Festi-
vai em seus números mais recentes. O
Variety destaca o nível excelente dc ven-
das antecipadas de ingressos, enquanto o
Billboard afirma que cerca de 80 tonela-
das de equipamento dc som — nada
menos que 500 mil wstts de potência —
das bandas que vão participar já foram
embarcadas dos EUA para o Rock in
Rio.

As publicações destacam a grande
audiência que acompanhará os 10 dias do
festival pela TV Globo — que retransmi-
tira o Rock in Rio para 100 milhões de
pessoas na América Latina — c as dimen-
soes do rockódromo, além do custo do
evento (11 milhões de dólares, um inves-

timento apreciável até mesmo para os

padrões dos EUA).

Dos 12 grupos e artistas internado-
nais que participarão, cinco estão com
LPs ou compactos nas listas dos mais
vendidos do Billboard. Além disso, espe-
ra-se que George Benson, que lançará
seu último álbum 20/20, peia Warner,
pouco antes dc se apresentar no Rio,
fature outro disco de ouro ou platina este
ano. Por enquanto, o compacto com a
música-título do LP vem subindo nas
listas dos mais tocados desde que foi
lançado há três semanas.

A não divulgação do Festival na me-
dia não especializada não é fora do co-
mum nos EUA, pois no geral os jornais e
revistas não antecipam muito os eventos,
nem mesmo na América. E enquanto no
Hemisfério Sul é tempo de verão e férias
para a juventude, nos EUA o inverno e
as aulas impedem que muilos possam

fazer planos de viajar para assistir ao
Festival (e americano, mesmo vidrado
em rock, programa tudo direitinho —

principalmente viagem — com meses de
antecedência).

Além de George Benson e 20/20, que
já está em 30° lugar nas paradas das
rádios dos EUA, figuram na lista dc 200
mais vendidos do Billboard o Lp Power
slavé, do grupo Iron Maiden, que recen-
temente concluiu uma série de seis con-
certos em cidade dos EUA c Canadá.

O grupo (que, aliás, se traduz como
"virgem de ferro") não chegou à proeza
de Prince, que em 10 apresentações ape-
nas em Saint Paul (Minnesota) e Chica-
go, vendeu nada menos que dois milhões
dc dólares cm ingressos para cerca de 180
mil espectadores. Mesmo assim, em seis
apresentações, Iron Maiden atraiu 61 mil
fãs, lotando auditórios como o Coliseu de
Seatllc (no Estado de Washington), que
tem 13 mil lugares, a preços de 14 dólares

por concerto. O total do tour rendeu mais
de 800 mil dólares, quantia para roqueiro
algum (virgem ou não, que afinal —
apesar do nome — ninguém é de ferro)
botar defeito.

O Queen, que já esteve no Brasil em
1981, patrocinado pela Rádio Cidade,
está nas paradas ingiesas (21° lugar) com
Thank Good it's Christmas. Outro grupo
do Rock in Rio com música nas paradas
dos EUA é o AC/DC, com a música Jail
break (a 50a mais tocada nas rádios dos
EUA nesta semana). Para o Brasil, um
50" lugar pode soar como pouco, mas a
performance desses grupos os coloca esta
semana à frente de gente como Elton
John, Rod Stewart e Frank Sinatra nos
indicadores de vendas (uma fábula, quan-
do consideramos o tamanho do mercado
dos EUA e a miríade dc grupos e solistas
cm atividade).

Os Scorpions, com Love at flrst Sting,
e os Whitesnake, com Slide it in, também

podem ser vistos nas listas do Billboard,
que continuam dominadas por Prince,
cujo LP Purple Rain está em primeiro
lugar de vendas nos EUA (já foi lançado
há 27 semanas). Curiosamente o filme
não foi tão bem-sucedido nas bilheterias
dos EUA, tendo mesmo assim faturado
mais de 23 milhões de dólares na amos-
tragem do Variety.

Depois dc Prince, e quase empatado
com ele cm vendas (superando-o, segun-
do Variety), está a Madonna como Like a
Virgin definitivamente a virgindade está
em moda no rock americano), seguidos
por Bruce Springstcen, Duran Duran e
Tina Turner. Mas esses poderão vir para
o próximo Rock in Rio. A medida que dê
certo, adquira periodicidade, o Festival
tenderá a atrair cada vez mais a atenção
do mercado americano.

Tudo pronto
no imenso

rockódromo
para o

espetáculo de
luz, som e cor

que milhares
de jovens

verão de perto
e milhões de
brasileiros à

distância, via
televisão

FRITZ UTZERI

A COBERTURA DE TV EM
GRANDE ESTILO
E 

quase uma operação dc guerra, a es-
tratégia planejada nos mínimos deta-
lhes para que nada, absolutamente

nada de importante passe despercebido. A
Globo se prepara para a cobertura do Rock in
Rio há meses e espera oferecer ao seu público
não apenas os melhores momentos do festival
mas a visão mais aguda c criativa que suas
câmeras conseguirem captar.

Acesas as luzes da Cidade do Rock, às 18
horas de sexta-feira, cerca dc 350 profissionais
terão que provar a eficiência do treinamento
recebido nos últimos meses. Estão encarrega-
dos dc transformar esse monumental encontro
dc rock jovem num espetáculo tão plástico
quanto possivel, um produto que possa ser
consumido pelo público do horário nobre,
mais habituado às emoções triviais dos textos
dc novela.

Um trabalho difícil para quem estará com
as câmeras miradas para conjuntos extrava-
gantes, ídolos que provaram ter um comporta-
mento imprevisível. Ozzy Osbourne já masti-
gou muitos morcegos em pleno palco e o
guitarrista Alglus Young, do AC/DC, provo-
cou delírios na platéia que o viu abaixar a
bermuda c, sem sinais de pudor, exibir o
traseiro pálido ao público. Uma exibição que
certamente faria com que o espectador desavi-
sado imaginasse que Sodoma mudou-se para
ali. na Barra.

O projeto do Rock in Rio é dc um imenso
cenário. Ouem estiver na platéia fará parte do
espetáculo acompanhado por 11 câmeras re-
servadas para a cobertura do show. Uma mini-
emissora foi montada na área do festival,
incluindo a parte técnica, refeitório, salas de
reunião, sala dc imprensa c alojamentos para
que os profissionais possam descansar entre os
espetáculos. Esse complexo, armado cm três
casas de madeira, terá salas para controle dc
áudio, direção de imagens, coordenação dc
programação e, para o jornalismo, salas de
edição e estúdios para entrevistas, um deles
panorâmico, com o público fazendo pano de
fundo. Haverá, ainda, dois sistemas de trans-
missão, um para o acompanhamento do show
e outro só para o jornalismo, que enviarão
suas imagens e sons separadamente para a
sede, no Jardim Botânico.

Duas ilhas de edição ficarão destinadas,
durante os 10 dias do Rock in Rio, ao recebi-
mento de imagens e à edição de programas
especiais. A Central Globo de Jornalismo
funcionará num esquema parecido, com cáme-
ras espalhadas pelo gramado, nos estúdios e
bastidores, captando as imagens que produzi-
rão os flashes ao vivo e o material destinado
aos telcjornais. "A maior parte de nossas
câmeras", conta Ricardo Leitão, diretor de
operações do Departamento Nacional de
Eventos Especiais, "estará 

preocupada em
registrar todos os detalhes de cada atração.
Quatro delas ficarão dentro do palco".

Uma dessas câmeras, instalada num rotor,
toi localizada no teto do palco e será comanda-

da por controle remoto. Duas câmeras ficarão
soltas no palco, buscando o detalhe de cada
apresentação. A idéia básica da distribuição
do equipamento é fazer com que o espectador
consiga acompanhar tudo que estiver aconte-
cendo na Cidade do Rock, dede o tal pequeno
detalhe até os arredores do festival, com muita
atenção no público que, segundo a Globo, será
uma das partes mais importantes do espeta-
culo.

Mesmo sem a programação inteiramente
definida, já está acertado que a série de
Melhores Momentos, no ar entre os dias 11 e
20 de janeiro, focalizará todos os conjuntos
presentes ao Rock in Rio. No dia da estréia,
dois horários estão reservados para os espe-
ciais: o primeiro, entre as 21h30min e
22hl5min e o segundo a partir das 23h45min.
No dia 12, os Melhores Momentos será mos-
trado às 23h20min, com cerca de 50 minutos
de duração. No dia seguinte o programa irá ao
ar às 22h20min. Entre os dias 14 e 17, os
Melhores Momentos do Rock in Rio serão
apresentados a partir das 22hl5min. No dia 18
a transmissão está prevista para as 21h25min.
Nos dois últimos dias do festival os especiais
deverão ser mostrados às 23h20min, no sábado
c, no domingo, às 22h20min.

A TV Globo pretende transmitir, todos os
dias, cerca de 20 flashes diretamente da Cida-
de do Rock. Mas esses flashes, espalhados pela
programação, dependerão do que acontecer
por lá, podendo alé aumentar de número se o
clima ficar tão quente quanto se espera. O
Globo Cidade está encarregado de registrar
flashes de interesse local, voltados para a área
dc serviço como orientação de trânsito, servi-
ços médicos e transportes. A previsão da
emissora é dc produzir pelo menos uma hora
diária de jornalismo, distribuída entre os tele-
jornais da rede como o Hoje, Jornal Nacional e
Jornal da Globo. Os noticiários locais —
edições do RJ TV — também registrarão o
evento, com noticiário gerado, em grande
parte, na própria Cidade do Rock.

Da base montada no Rock in Rio estarão
atentos comentaristas especializados: Ana Ma-
ria Bahiana já confirmou sua presença e a
Globo espera poder contar com a colaboração
de Nelson Motta, pensado para atuar na área
de jornalismo ou na condução dos compactos
diários.

Aloysio Legey, diretor artístico do festi-
vai, acredita que pela primeira vez tem em
mãos todas as facilidades para o registro de um
evento desse porte. Isso porque todos os
profissionais envolvidos nas áreas-chave do
festival são formados pela televisão, preocupa-
dos não apenas com a platéia presente mas
com os espectadores. A grande preocupação
da emissora é levar para fora dos limites da
Cidade do Rock o clima exato do evento.
Assim, serão evitados efeitos especiais, produ-
zidos em estúdios. "Optamos por um estilo de
produção mais documental, que mostre ao
telespectador a grandiosidade do espetáculo
na sua dimensão mais precisa, conclui Legey.
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-Affonso Romano de SanfAnna
Rapsódia americana

NOVA 

Iorque — Jane Fonda acabou de revê-
lar que ilos 14 aos 36 anos sofreu de huliinia.
Ou seja. uma doença esquisitíssima que

pessoas de países pobres não conhecem. Trata-se do
seguinte: ò indivíduo come. come, come, mas vomita
logo cm seguida, para não engordar. Vomita de
propósito. E Jane confessou que isto ocorria com ela
até 20 vezes por dia, H ao tornar público o seu drama
fica-se agora sabendo que este problema atinge um
terço das mulheres americanas.

A única explicação para isso é a seguinte: esta
sociedade, ao mesmo tempo que faz intensa propa-
ganda de comidas, exige a forma física, especialmente
das mulheres. Não estranha que a própria Jane tenha
publicado um livro sobre beleza e ginástica. A isso é
que os marxistas dos anos 50 chamariam de contradi-
ções do sistema.

Desembarcar em outra cultura é redescobrir,
com espanto, o cotidiano e o "outro". A primeira vez
que vim a este país, além do grande número de PhD,
me espantava que aqui não houvesse BIDÊ.

Cheguei mesmo a pensar que pode ríamos pagar
a nossa dívida externa só com a venda de BIDÊS aos
americanos. Mas agora estou perplexo com outras
coisas. Por exemplo: um jogador de futebol de
Chicago, de 34 anos. e que deve se aposentar dentro
de uns ires anos, assinou contrato com seu time, pelo

*** +
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qual receberá 200 mil
dólares por ano, até
completar 73 anos. Nem
Pele, cm toda a sua gló-
ria, jamais teve um con-
trato assim.

Como escritor, ou-
ço falar dc uma quantia
assim e fico atordoado.
Mas, por outro lado, vai
ser apresentada aqui
uma lei pela qual os es
critores vão
receber direitos pei
leituras de seus livros em
bibliotecas públicas. Es-
sa lei já existe na Alemã-
nha Federal, Inglaterra,
Suécia, Finlândia, Dinamarca e outros países civiliza-
dos. E, como brasileiro, nunca se deve perder as
esperanças.

llá uma onda nova no país. Algumas mulheres
e/ou casais estão explodindo clínicas de aborto. Ale-

gani que estão recebendo ordens diretas de Deus.
Fazem isso â noite e várias pessoas já foram presas.
Ao que parece este movimento é alimentado pelo
espírito conservador do governo Reagan. Mas a
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televisão exibe outro es-
tninho acontecimentoj
que só se explica numa
sociedade que, mais do
que muitas, gosta dc la-
var roupa suja em públi-
co. Trata-se de um gru-
pode 20ou 30casais que
estão sendo acusados de
cometerem abusos se-
xuais contra seus pró-
prios filhos. A Justiça
separou-os das crianças.
Há psicólogos e juristas
envolvidos no processo.
Mas como aqui as pes-
soas têm o hábito de se
organizar para tudo, es-

ses pais se organizaram para defender-se e se apresen-
tarem como vítimas do sistema. Um deles alega que
essa campanha contra eles é coisa de comunista.

Mas essa mania do americano defender a ferro e
fogo o que chama de seus direitos soa às vezes
extravagante, sobretudo para aqueles que se acostu-
maram a não ter direito algum. Um amigo meu ia
passando numa calçada e levou um tombo, quebran-
do o tornozelo. Como a causa disso fosse uma água

/S^tn

que ali escorria, aconselhado pelo advogado, moveu
um processo contra a loja, ganhando assim 20 mil
dólares. A loja. por sua vez, já tinha um seguro para
essas emergências. Aliás, na Suíça existe seguro até
para as flores do jardim da própria casa. Se a
temperatura variar muito e as flores não se abrirem,
processa-se a natureza.

Aqui, muitos apartamentos e casas são obrigados
a ter seguros, porque, se um hóspede levar um lombo
e quebrar a perna, pode processar seu hospedeiro. E
já houve caso da mulher processar o próprio marido
por ter quebrado a perna em sua própria casa. Já em
Washington, outro dia, me mostraram o restaurante
onde Gina Lolobrigida quebrou um dente ao morder
uma pedra na comida. Processou o restaurante e
ganhou um milhão de dólares. Por coincidência ela
estava juntando com o seu dentista, que foi testemu-
nha no processo. Como brasileiro a gente não pode
deixar dc pensar que ela já trouxe não só o dentista,
mas também a pedrinha de casa. Os mais maldosos
podem também imaginar que ela já chegou aqui até
com o seu dentinho quebrado. Mas a Justiça é cega e
não tem que prestar atenção nessas maldosas hipóte-
ses brasileiras. De qualquer modo, posso oferecer o
endereço do restaurante a quem quiser. E um amigo
meu vende as pedrinhas.

QUANDO SER PAI NÃO E BICHO-DE- SETE-CABEÇAS
OLHA, 

lá vem o pai da Júlia!
Reunidas numa rodinha da praia dc Ipanema, um

grupo de mães, biquínis coloridos, óculos espelhados,
festejam a chegada de Chico, um pacalo 

"dono-de-

casa", engenheiro desempregado que assumiu as tarefas domésticas
enquanto» mulher trabalha o dia inteiro no setor dc Recursos Humanos da
TV Globo Chico nAo se nega a participar das conversar sobre alimentação,
colégio, médicos e nao se faz dc rogado para declarar que depois das novas
funções não teve mais coragem de aceitar free-Ianccrs cm outros países,
como aconteceu há alguns anos atrüs, quando trabalhou no Iraque e
Bolívia.

No apartamento de uma tranqüila roa do Jardim Botânico, Francisco
Salles Pereira, 32 anos, e Lúcia Madeira Moraes, 29, acham engraçado que
algumas pessoas estranhem essa divisão de tarefas, que consideram comuni
entre pessoas da sua geração. A maioria dos amigos — comentam —

dividem o trabalho dc casa com as mulheres, o que Chico relaciona ao fato
de a maioria das mulheres trabalharem lora.

Ali nada é formalizado, tudo acontece naturalmente. Não é preciso
que ninguém peça ao outro para fazer alguma coisa como agora, quando
Júlia, quatro anos, pede para fazer xixi: Automaticamente Chico levanta,
abaixa as calcinhas de Júlia c incentiva-a a ir ao banheiro. "Se depender dc
mim" — explica rindo a pedagoga Lúcia — Júlia acaba fazendo xixi na sala
mesmo. Sou muito desligada dessa educação formal, Chico é quem se

preocupa bastante com isso."

Laura, um ano c seis meses, ainda toma mamadeira ã noite. E o casal
se reveza no preparo delas e na troca dc fralda, apesar de Chico concordar
que Lúcia levanta mais vezes, hábito que adquiriu desde a época da
amamentação:

— Mas banho é quase sempre o Chico que dá, Eu mesma prefiro
porque nessa hora é preciso um pouco de energia. Trocar fraldas também
exige energia c é Chico geralmente quem faz esse tipo de serviço.

Chico aconselha que se faça uma reportagem com os pais que nSo
ajudam cm casa, "porque alé meu pai ajuda". Mas Lúcia interfere com

uma ponta de ironia: "Ajuda, mas só depois que virou aviY" Para ela a

culpa maior, quando não há participação masculina, cabe à mulher, que
educa mal o marido para a convivência a dois:

É comum você ouvir as mulheres dizendo "deixa 
que eu faço, você

não sabe". Por isso também condeno as mães que educam os filhos para
serem paparicados.

Lúcia comenta que Chico não gosta mesmo é de cozinha. Nas épocas
sem empregada, ele fica com a arrumação da casa. Segundo ela, o marido
se comporta dessa maneira porque a mãe, dona Aline, casada com um
médico ("que cra uma figura sempre ausente"), criou os Tilhos para
participar ativamente da vida familiar.

Como eu me sentiria casada com outro tipo de homem, um
machista, por exemplo? Não casava, é claro.

A diretora da Creche Começo do Caminho, no Jardim Botânico,
Marlene Sampaio, onde Laura passa Iodas as suas tardes, admira tipos
como Chico, a|>csar de não considerar comum o pai que ajuda, o pai
participante:

Até nas entrevistas com as mães a gente sente cansaço e irritação
por parle delas, que reclamam que os maridos náo ajudam cm nada. Eles
ficam mesmo é fazendo bilu-bilu c conservando a aparência de participan-
tes. O resto fica mesmo por conta delas.

Para o homem a possibilidade de lidar com os filhos sempre foi
negada, comenta o artista plástico Sérgio Maltar. Ele acha que o homem
sempre foi subestimado tanto pela cabeça da mulher quanto pela sociedade
machista cm que vivemos.

Casado há 13 anos com a assistente social Rita, Sérgio sempre
assumiu totalmente as funções da casa. Lava; cozinha, leva as crianças ao
colégio, ao médico. Primeiro, porque a mulher trabalha o dia inteiro fora
de casa, enquanto ele trabalha cm casa. Segundo, porque Sérgio acha que
não haveria motivo para Rita assumir iodas as tarefas enquanto ele ficasse
esticado lendo jornal:

— Curto participar da vida da minha família. É gosloso. Só náo gosto
mesmo é de lavar louça porque não tem nenhuma criatividade.

A mãe Elda, que chega para visitar o filho depois dc 10 dias de
viagem, aproveita para dizer que Sérgio é exímio cozinheiro, principalmen-
te de comida chinesa, árabe, italiana c portuguesa. O gosto pela culinária
Sérgio atribui ás ótimas cozinheiras (pie povoavam sua casa quando menino
e que pacientemente o deixavam observar seu trabalho.

Para dar a entrevista, Sérgio teve de levar o filho Rafael, de cinco
anos, para o trabalho da mãe. Em casa, dormindo, só está Isadora, um ano.
Terças, quartas e domingos é dia de feira e Sérgio não abre mão dos
legumes e verduras fresquinhos com que faz a comida das crianças. Isadora
acorda, Séigio pede licença, pega uma fralda, coloca sob a boca da menina
t começa a dar uma suculenta sopa. preparada por ele, á base de feijão,
macarrão, vagem, cenoura, abóbora ("nada de artificial na alimentação
aqui de casa").

Os últimos dias foram uma luta para Sérgio, que se dividia entre os
afazeres dc casa e a inauguração da exposição coletiva da qual participa na
Villa Riso alé domingo. Sérgio nunca deixa de preparar o café da manhã
enquanto Rita se arruma para o trabalho, dá banho nas crianças ("cuido
integralmente delas desde 0 nascimento, desde o primeiro banho alé o
tratamento do umbigo"), leva ao médico e ensina o amor às plantas que
cultiva no jardim.

Sérgio procura incentivar o filho Rafael a fazer suas próprias coisas e
ele já lira o prato da mesa e leva para a cozinha, mesmo que Sérgio seja
obrigado a dar unia lavada depois. Coisa que sua mãe sempre fez com os
cinco irmãos, que hoje têm esse mesmo tipo de participação na vida
familiar.

Para ele é difícil avaliar o que uma mulher scnle casada com outro
tipo de homem, porque nunca conseguiu se imaginar como o machão
típico:

— Minha realidade é uma realidade de vida. A gente já é tão
dependente de tantas coisas, como o trabalho, por exemplo, que não
toleraria ser dependente de outra pessoa para fazer as coisas por mim.

ELIZABETH ORSINI
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y£\Mà Vamos de Férias economizando

Toalhas para praia
Em dois modelos e tamanhos à sua
escolha: Velour Geométrica, tam.:
153 x 74 cm; Felpuda Jacquard Gi-
gante, tam.: 175 x 90 cm. Bonitas,
macias e práticas. Várias cores.

Preço Baixo é Sears!

23. iii
cada

Toalha para praia Ve-
lour, em várias cores.

Tam.:163 x 86 cm.
Preço Baixo é Sears!

27.000 Economize até 82.000
Piscina Regan1000 litros

Armação zincada, imune à ferrugem. De 149.000 por
Lona plastificada, costurada eletroni- 2000 litros
camente. Com bancos plásticos e es- De273.000 por
coador de água. 3000 litros

De 39 2.000 por

9.000
230.000
310.000

l Economize
4.400

Cadeira de praia
Bel Prazer

De 16.900 por
12.500

Economize
6.200

Guarda-sol
com haste
de madeira

De 30900 por
24.700

Economize
2.000
Esteira

de junco
De 5.900 por

3.900

Cadeira de alumínio
alta, com assento
em tiras de náilon

De 29.000 por

22.000
Cadeira baixa

De 24.900 por

19.000
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Ar condicionado Springer
Admirai 10.000 BTUs

À vista 1.299.000
Sistema de distribuição do ar com saída
dupla, que torna o aparelho mais silen-
cioso. Filtro de ar com espuma poliure-
tana, que retém as impurezas do ar.
110/220 V.

12.000 BTUs
Ã vista 1.350.000

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
Botafogo BarraShopping

Sear:
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As incontroláveis forças nucleares
Amanhã, em Genebra, soviéticos e norte-
americanos voltam a discutir o controle das armas
nucleares. É a parte pública da estratégia das
superpotências. Secretamente, as duas superpotên-
cias experimentam tecnologia que lhes garanta a
vitória numa possível e próxima guerra nuclear

UM 

novo e intensificado temor
da guerra nuclear parece estar
dominando americanos e euro-
peus. Isso está presente no
cinema num filme sobre a

guerra acidental, em outro, na televisão,
sobre, o próprio grande conflito final, nas
passeatas a favor da paz, no movimento de
congelamento nuclear e na coloca-
ção por parte das superpotências de
seus mísseis mais próximos da de
cada um.

O novo temor está sedimenta-
do nas falas do Governo dos EUA
de que ganharão uma guerra nu-
clear, e no interesse com que os
líderes soviéticos compartilham des-
se ponto-de-vista. 

"Batalha" e "Vi-
tona" são palavras novas no léxico
da estratégia nuclear governamen- ,,_
tal. Os conceitos são nutridos pela |T
deterioração das relações soviético-
americanas, pelos grandes e pode-
rosos mísseis soviéticos de base ter-
restre e pela planejada instalação de
mísseis MX americanos de potência compa-'
rável.

Mas, conquanto esses desenvolvimen-
tos sejam inquietantes, eles não alteraram a
realidade básica da guerra nuclear, que
despontou há 40 anos: num conflito nuclear
só há perdedores. Os dirigentes soviéticos e
americanos sabem disso e, desde a crise dos
mísseis cubanos de 1962, vêm se empenhan-
do em evitar um confronto direto.

Contudo, os Estados Unidos e a União
Soviética estão agora no limiar de decisões
que podem tornar a guerra nuclear seria-
mente cogitável pela primeira vez. Dentro
de 10 a 15 anos, as novas tecnologias que
atualmente estão sendo desenvolvidas e tes-
tadas poderão, caso sejam concretizadas,
destruir de modo fundamental e irreparável
a filosofia básica que tem sido o cerne da
estratégia de ambas as superpotências: a
dissuasão mútua.

Caso seja dado sinal verde para a
consecução dessas novas tecnologias, um
planejador militar soviético ou americano
poderia, antes do fim deste século, ser capaz
de fazer todas as seguintes declarações para
seus líderes, pela primeira vez:"Nós 

podemos eclipsar todos os seus
satélites, destruir sua capital em cinco ou
seis minutos, antes que possam reagir, e,
com algumas bombas nucleares bem coloca-
das, explodindo no ar, podemos anular sua
rede inteira de comunicações tornando-os
cegos e desorientados."Com novas ogivas de mísseis de extre-
ma precisão, posso assegurar que consegui-
remos destruir praticamente todos os mísseis
em suas bases, todos os submarinos no
porto, e todos os bombardeiros num campo
de aviação."Isso deixará nossos adversários com
mísseis somente em seus submarinos no
mar, e agora já somos capazes de localizar e
neutralizar essa derradeira ameaça de repre-
sália."Quase todos os seus poucos mísseis
restantes podem ser destruídos pelo nosso
sistema de defesa de mísseis."Podemos sofrer alguns milhões de
baixas, mas o nosso adversário será plena e
finalmente derrotado. E se nós não o atacar-
mos assim agora, ele é que será capaz de
vencer ao desfechar o primeiro golpe."

Não será simples assim, naturalmente.
Quem pode dizer se Moscou ou Washington
alcançaria esse estágio em primeiro lugar?
Mas, a indagação predominante para os
líderes em Moscou e Washington é esta:
podem eles controlar essas crescentes amea-
ças nucleares?

No passado, as revoluções na tecnolo-
gia nuclear se processavam uma a uma,
isoladamente; agora elas surgem num bloco
avassalador. A primeira mudança radical foi
a das armas atômicas, até então as armas
nucleares mais devastadoras. A segunda
inovação revolucionária foi a transição dos
mísseis de uma ogiva única para os de ogivas
múltiplas. Mas nenhuma alterou a idéia
básica de que a guerra nuclear não pode ser
ganha. As inovações à vista ameaçam essa
noção.

O povo americano está claramente
preocupado com que essas novas forças não
possam ser controláveis. Uma variedade de
pesquisas de opinião recentes revela que
muitos americanos acreditam que uma guer-
ra nuclear ocorrerá dentro de alguns anos.

Uma série de estrategos entrevistados
disse que a guerra nuclear era muito remota,
mas não o bastante para nosso consolo.
Quando um grupo de especialistas, princi-1 palmentè moderados, reuniu-se, não faz
muito tempo, no Colorado, e foi solicitado a
avaliar as possibilidades de uma guerra nu-
clear soviético-americana, antes do final des-
te século, a maioria respondeu que ela era"improvável" — uma probabilidade em 20
ou uma em 50, proporção que é maior do
que o risco de um adulto ser morto num
acidente de carro no mesmo período.

É como se as pessoas sentissem súbita-
mente um desfalecimento da estranha lógica
nuclear descrita táo poderosamente por
Winston Churchill: "Pode muito bem ocor-
rcr". disse ele "que nós. por um processo
de sublime ironia tenhamos alcançado um
estágio nessa história onde a segurança será
o vigoroso filho do terror e a sobrevivência.
ò irmão gêmeo da aniquilação".
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Desde que a União Soviética ingressou
no clube nuclear com os Estados Unidos no
início dos anos 50, essa lógica nunca criou
uma espécie dc paz nuclear. Não fosse pelo
temor da guerra nuclear, as probabilidades
seriam as de que Moscou e Washington se
confrontassem militarmente muitas vezes,
acerca de Berlim ou da Coréia ou do Oriente
Médio.

Conquanto as armas nucleares tenham
ajudado a impedir a guerra entre as superpo-
tencias por causa de sua aniquilação mútua,
sua existência tem também, paradoxalmcn-
te, inibido a solução pacífica das disputas.
Dado o poder terrível dessas armas, as
superpotências náo puderam combater e náo
tiveram de se comprometer. As tensões
foram raramente diminuídas pela diploma-
cia, mas mantidas sob controle pelo medo.

A nova e difundida angústia atual brota
da percepção de que esse medo essencial do
holocausto nuclear está sendo de algum
modo desgastado.

E isso se deve, cm certa medida, à
evolução da doutrina nuclear, que é o modo
como os líderes soviéticos e americanos
pensam, falam e se organizam para deter a
guerra nuclear. A linguagem oficial exagera
o significado da intimidação para estar pre-
parado para combater, controlar e mesmo
vencer guerras nucleares. Trata-se de uma
linha divisória muito tênue entre a intimida-
ção e a guerra real travada em pensamento e
ação e as superpotências parecem estar bei-
rando essa linha.

As barreiras à guerra nuclear também
estão sendo assediadas pela deterioração das
relações soviético-americanas. A guerra nu-
clear náo ocorreria num vazio. As condições
para o conflito e a confrontação existem
agora e praticamente nada está sendo feito
por qualquer dos lados para minimizá-las.

Mas, conquanto pensamentos e cir-
cunstãncias sejam necessários, nâo são ale-
gações suficientes para iniciar realmente
uma guerra nuclear. As idéias preexistiam e
as condições eram piores no início das déca-
das de 50 e 70. Mas, naquela época náo
havia nenhum meio físico de vencer uma
guerra nuclear a um custo considerado acei-
tável pelos seus planejadores.

A doutrina tem sido a área principal de
combate para os teóricos da guerra nuclear
de todos os credos e partidos. O que os
nossos dirigentes dizem publicamente e em
documentos confidenciais supostamente re-
vela o que eles fariam com seus dedos no
gatilho nuclear numa crise.

O Governo Reagan tem levado adiante
essencialmente as doutrinas ou estratégias
usadas pelos governos anteriores nas duas

últimas décadas. As diferenças são muito
menos acentuadas do que muitos críticos
têm afirmado. Mas elas diferem bastante —
particularmente com relação à assertiva de
que a guerra nuclear, uma vez iniciada, pode
ser controlada e ganha — por terem desper-
tado algumas indagações essenciais sobre o
que se acha realmente na mente dos líderes
do Governo.

A doutrina ou estratégia é geralmente
dividida em dois níveis. Um é a política
declarada — a que os dirigentes declaram
publicamente aos aliados, aos adversários e
ao seu próprio povo. Junto com as forças
realmente instaladas e em desenvolvimento,
a doutrina é um meio de intimidar um
adversário enunciando o que seria feito com
ele 

"se 
atacasse. A segunda parte da doutrina

é o planejamento real e operacional da
guerra — uma variedade de procedimentos
para a tomada de decisões, seleção de alvos
e o trato com uma série de contingências.
Estas também são, às vezes, trazidas a
público através da imprensa. Trata-se geral-
mente de uma versão mais detalhada das
declarações públicas.

A política declaratória de Rea-
gan é de todo coerente com a
retórica oficial passada: exige a
manutenção de um equilíbrio
militar, a ênfase sobre a intimi-

dação, a necessidade de ter flexibilidade ou
opções entre fazer nada e reagir maciçamen-
te. Mas os planos secretos de guerra do
Governo Reagan parecem levar as idéias de
algum modo além dos governos anteriores
ao enfatizarem o combate e a vitória na
guerra real como necessários tanto para a
intimidação como para a defesa, caso fracas-
se a dissuasão.

Uma oportunidade para uma percep-
ção desses planos secretos surgiu por acaso
quando o Guia de Defesa, um documento de
planejamento confidencial do Pentágono
aprovado pelo secretário de Defesa Caspar
W. Weinberger, foi vazado para os veículos
de comunicação.

Sob o título geral de "Estratégia em
Tempo de Guerra", o documento reza as-
sim: "Se a dissuasão fracassar e a guerra
nuclear estratégica com a URSS ocorrer, os
Estados Unidos devem predominai e poder
obrigar a União Soviética a buscar o mais
pronto término das hostilidades em condi-
ções favoráveis aos Estados Unidos."

Entre os principais requisitos para a
consumação desse objetivo, e nunca revela-
dos de todo antes, estão os seguintes:

"Planos de instalação que assegurem que
as forças nucleares dos EUA possam tornar
ineficaz a estrutura total do# poder militar e
político soviético mediante ataques à lide-
rança política e militar e instalações de
controle associadas, forças militares nuclea-
res e convencionais, e à indústria crítica para
o poder militar. Esses planos devem também
zelar pela limitação no máximo possível de
prejuízos para os Estados Unidos e seus
aliados."

"Forças que manterão, através de todo
um período prolongado de conflito e poste-
riormente, a capacidade de inflingir danos
em grau bem elevado à base econômico-
industrial da União Soviética e seus aliados,
para que tenham um forte incentivo de
buscarem o término do conflito em vez de
um ataque total às nossas cidades e aos
centros econômicos."

"As forças nucleares estratégicas e de
apoio dos EUA C3I" —comando, controle,
comunicações e inteligência — "capazes de
apoiar contra-ataques nucleares controlados
durante um período prolongado conquanto
se mantenha uma reserva de forças nuclea-
res suficientes para durante e após ataques
às nossas cidades e centros econômicos."

Segundo autoridades do Governo Rea-
gan, esses preceitos foram incluídos em um
outro documento secreto, o Documento 13
"Decisão de Segurança Nacional", aprova-
do pelo Presidente. Três idéias se destacam:
desenvolver a capacidade dc atingir alvos
militares, ser capaz de controlar e travar
uma batalha prolongada e ter o poder de
predominar.

A idéia de atribuir a prioridade máxima
à danificação de alvos militares (forças ini-
migas, linhas de comunicação e campos de
aviação) ao invés de aos centros populacio-
nais não é nova. Mas tem sido um sinal de
perigo para os críticos liberais da estratégia
nuclear. Para eles, ela tem o sabor de uma
mentalidade guerreira indo além de um
interesse de pura intimidação. Tal como eles
a encaram, a decisão de explodir armas e
soldados é para os líderes mais fácil de tomar
do que uma decisão de matar civis e arriscar-
se à destruição mútua de centros populacio-
nais.

O fato é, contudo, que uma vez que o
arsenal nuclear estratégico americano já reú-
ne milhares de ogivas de combate e bombas,
ele ultrapassa em muito o número de centros
populacionais. A desproporção tornou-se
maior em todo o tempo em que os EUA
construíram mais armas nucleares e desço-

briram mais alvos militares soviéticos graças
aos aviões-espiões e satélites.

Também de modo inevitável, assim que
as ogivas tornaram-se mais precisas, maior
número de alvos militares ambiciosos foram
selecionados. Assim, os documentos confi-
denciais falam dc ataques às estruturas de
poder político, centros de comunicação e
forças militares convencionais em movimen-
to. Mas esses alvos sensíveis foram acrcsccn-
tados pela primeira vez à lista pelo Presiden-
te Carter, não por Reagan.

Sem dúvida, isso faz progredir o con-
ccito de travar combate. Há poucos motivos
também para acreditarmos que a lista de
alvos dos soviéticos seja de algum modo
diferente. Esse pensamento representa peri-
gos acentuados para ambos os lados. É
também um fato vital que as capacidades
existem e nada pode ser feito quanto a elas
agora.

Muito mais perturbadora para os críli-
cos liberais do que as listas de alvos é ênfase
do Governo sobre a flexibilidade, isto é, ter
"opções nucleares limitadas". Isso é a idéia
de que o Presidente teria escolha entre não
reagir a um ataque nuclear e a represália
maciça. Os críticos temem que qualquer
abordagem que preveja qualquer ação que
importe numa reação total torne essas rea-
ções mais cogitáveis e portanto mais prova
veis.

T

O começo
NO 

decorrer da História, algumas guerras
foram iniciadas por fanáticos e jnsensa-
tos, sabendo que no final pereceriam.

Mas, em muitos casos, as guerras têm sido inicia-
das por certa espécie de decisão deliberada a fim
de proteger ou difundir valores e poder e para
sobreviver, sempre para sobreviver.

Um grupo dc Harvard — Albert Caniesale,
Paul Doty, Stanley Hoffmann, Samuel P. Hun-
tington, Joseph S. Nye Jr. e Scott D. Sagan,
membros do grupo de estudos nucleares de Har-
vard — escreve em Living with Nuclear Weapons:"Ironicamente, o enorme horror dos efeitos das
armas nucleares significa que os líderes modernos
têm o equivalente a uma bola de cristal mostran-
do-lhes a devastação no fim de uma grande
guerra." Até aqui, todas as veies em que os
líderes fixaram o olhar nessa bola de cristal,
evitaram a guerra e têm se mostrado extremamen-
te cuidadosos em evitar um confronto.

Como — eles indagam — essa bola de cristal
poderia ser quebrada? A resposta, e o ponto-de-
vista de muitos dos profissionais que pensam
sobre essas coisas, é' de muitas maneiras, nenhu-
ma provável de todo mas aigumas menos remotas
que outras:
• Um ataque total de surpresa em tempos de paz.
Essa hipótese é considerada de modo gerai, a
mais remota A ausência de crise significa que náo
haveria qualquer interesse especiai para levai os
líderes a assumirem esses riscos terríveis Sena

de uma guerra nuclear
extremamente difícil de se contar com o fator
surpresa, devido aos sistemas de inteligência de
alerta em ambos os lados. Segundo os cálculos de
todos, um ataque completo a alvos militares,
industriais e civis, deixaria ainda a vítima com
cerca de 2.000 ogivas e bombas. Estas seriam mais
do que suficientes para lançar a sociedade atacan-
te de volta à idade da pedra. Para que um ataque
assim fosse exeqüível, teria que haver uma enor-
me alteração do equilíbrio nuclear atual com um
lado obtendo uma nítida vantagem na tecnologia
ofensiva e defensiva desenvolvidas. Não há ne-
nhum motivo para acreditar-se que isso aconteça.

A guerra acidental. Contrariando a mitologia
popular, os peritos estimam ser muito reduzida a
possibilidade de uma guerra começar desse modo
e certamente muito mais reduzida do que há 10 ou
30 anos. Se os terroristas resolvessem roubar
armas nucleares, eles encontrariam as ogivas
envoltas numa película quase impenetrável.

Incursões nucleares limitadas. Apresentam-se
sob diversas variações com os estrategistas conser-
vadores considerando-as de reduzida probabilida-
de mas preocupando-se muito com elas e os
estrategistas liberais considerando-as um absurdo.
Todos concordam em que não teria sentido para
qualquer dos lados atacar uma ou várias cidades.
ou alguns mísseis de base no solo. Não haveria
nada a ganhai e muito a perder.

A prolifeiaçâo nuclear, ataques limitados de
um terceiro país e guerra catalítica A proliferação

nuclear é um problema que preocupa todos os
peritos em estratégia. Eles não se incomodam
especialmente com o fato de a Inglaterra, a
França e a China terem capacitação nuclear, mas
que recém-chegados a tenham, isto é outra histó-
ria. A índia acaba de detonar um artefato nuclear,
é bem provável que Israel tenha essa capacidade
mantida em sigilo e que a África do Sul esteja
perto de tê-la também. Muitos outros países
possuem i necessária capacidade de construir
armas nucleares, mas nenhuma motivação. Os
casos mais perturbadores, onde se conjugam ca-
pacidade, alta motivação e risco de uso, são os do ¦
Paquistão, Iraque, Argentina, Brasil e a Líbia.
• A escalada da guerra convencional para a
guerra nuclear. Essa é a instância que mais
preocupa os especialistas nesta década, e eles não
a encaram como táo remota como as outras
possibilidades. Os líderes soviéticos e americanos
também sabem disso. Eles têm tentato ficar fora
do caminho do perigo. Washington distribuiu
ajuda militar para os rebeldes do Afeganistão;
está certo ajudá-los para atormentar os russos,
mas é bastante perigoso desafiá-los diretamente.
Como Washington até certo ponto sabe, Moscou
cientificou a Síria que não conte com.a ajuda
soviética se ela abater mais aviões americanos.
Autoridades soviéticas também fazem mil rodeios
para evitar catalogar a Nicarágua como um Esta-
do socialista, temendo comprometer seu pres-
tígio.

ENHO a impressão dc que c
Governo Reagan e seus prede-
cessores aperfeiçoaram o argu-
mento acerca da necessidade de
ter escolhas à mão. Muitos críti-

cos falam de uma marcha sem descanso no
rumo cia guerra nuclear, mas vituperam
contra todos os preparativos para combate-
Ia ou aboli-la. Eles geralmente reconhecem
que a ameaça de represália maciça contra
cidades soviéticas é mutuamente suicida e
assim não crível, mas não encorajarão o
planejamento de reações limitadas, que,
insistem, são perigosamente fantasiosas.

Tenho para mim que a questão real não
é a da flexibilidade e opções nucleares
limitadas, mas a idéia relacionada de uma
guerra nuclear controlada e prolongada. E
aqui que o professor Thomas C. Schelling de
Harvard, um outro abridor de caminhos do
pensamento estratégico, assinala o ponto
essencial. "Há uma enorme diferença", ele
escreveu, "entre uma doutrina que postula a
eficácia de "travar uma guerra limitada"
como política deliberada e uma doutrina de
fazer todo o possível para propiciar a opor-
tunidade, no caso de que uma guerra nuclear
indesejada e não pretendida venha a aconte-
cer, para detê-la, moderá-la, dar um basta à
destruição. A primeira doutrina refletiria
arrogância, e a segunda, prudência. A pri-
meira pode refletir uma obsessão pela vitó-
ria, a segunda somente pela tragédia."

Na crença aparente do Governo Rea-
gan de ser capaz de controlar realmente uma
guerra nuclear e travá-la por período de
meses, talvez, a doutrina tem sido conduzida
além dos limites bem estabelecidos. Essa
crença poderia induzir algum líder algum dia
a pensar que poderia arriscar a vida inician-
do uma guerra nuclear porque ele seria
capaz de deter abruptamente a catástrofe
completa.

Mas o Governo Reagan foi mais longe
ainda ao reapresentar a idéia de 1950 de
procurar realmente ganhar uma guerra nu-
clear. Durante os últimos 20 anos, os vários
governos têm usado expressões como "im-

pedir a derrota" ou "evitar um resultado
desfavorável" para descrever sua crença de
que náo pode haver vencedores numa guerra
nuclear. Há autoridades no atual governo

3ue 
têm escrito e falado sobre a probabilida-

e de uma guerra nuclear, e da necessidade
dos Estados' Unidos de se prepararem para
travá-la, sobreviver a ela e vencê-la. Não
está claro a extensão em que esse ponto-de
vista é compartilhado no seio do Governo

LESLIE H. GELB
Jornalista
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PERSPECTIVAS
INTERNACIONAIS

Primèiró-M inist.ro
Rajiv Gandhi

A, consagração
de Rajiv Gandhi
HA 

65 anos, um rico e aristócra-
ta advogado indiano, chamado

Motilal Nehru renunciou à opulência
dc seu estilo dc vida ocidental para
juntar-se a Moharidas K. Gandhi na
liderança da luta pela independência
da índia. Nos anos seguintes, ele deu
à nação não somente a sua devoção,
inclusive prisões nas cadeias colo-
niais britânicas, mas também a sua
família — seu filho. Jawaharlál; tor-
noti-se o primeiro Primeiro-Ministro
da índia independente c depois sua
nela. Indira Gandhi, conservou-se
no cargo por quase duas décadas.

Agora, a quarta geração assumiu
o seu lugar. Rajiv Gandhi, o filho de
Indira, hoje com 40 anos, foi çonfir-
màdo no posto depois dc uma vitória
esmagadora de seu partido nas ciei-
ções parlamentares, o que lhe permi-
te um mandato dc cinco anos c uma
sólida maioria parlamentar.

Gandhi. antigo piloto comercial
com somente três anos dc experiên-
cia política; prestou juramento como
Primeiro-Ministro em 31 dc outubro
último, poucas horas depois do as-
sassinato de sua mãe. Como o man-
dato de Indira Gandhi estava prestes
a terminar uma nova eleição cm
dezembro tornava-se necessária.

Como sempre é o caso, quando a
índia vai às urnas, esta foi o maior
exercício dc democracia na história.
A vitória do partido do Primeiro-
Ministro Gandhi, que virtualmente
aniquilou a oposição em algumas
áreas, leva a índia para uma nova c
incerta fase.

Muito dependerá do jovem e
ainda náo testado Primeiro-
Ministro, que entrou para a política
de forma relutante quando seu irmão
Sanjay morreu acidentalmente, e da
habilidade que vier demonstrar Ra-
jiv na condução dos antigos proble-
mas de divisão de casta, rivalidades
religiosas e regionais e a pobrezacrônica do país. Com determinação
política. Rajiv Gandhi poderá ter
sucesso onde seus predecessores fra-
cassaram

Julgamento
na Polônia
NO 

bloco soviético geralmente
são os inimigos do sistema co-

munista que são o alvo comum nos
processos judiciais. Assim também
acontecia na Polônia, alé o julga-
mento de quatro defensores do siste-
ma que foram a julgamento acusados
da morte de um dos líderes do Soli-
dariedade. o movimento sindical
posto na ilegalidade pelo governo do
General Jarulsebslki.

O assassinato em outubro do
Padre Jerzy Popiclusko irritou os
poloneses e provocou uma rápida c
ainda que embaraçada reação por
parte cio Governo, que temia um
golpe da linha dura dentro da buro-
cracia da segurança contra sua auto-
ridade." TTacusação sustenta que o Coro-
nel Adam Pietruszka da polícia dc
segurança do Ministério do Interior
ordenou que o sacerdote católico
fosse raptado e morto por três subor-
dinados. Dois tenentes da polícia,
Leszek Pekala c Waldemar Chmie-
lewski, afirmaram que tinham rece-
bido ordens do Capitão Grzegorz
Piotrowski que disse tê-las recebido"de altas autoridades" e dc que a sua
execução iria ajudar em muito as
suas carreiras.

Acredita-se que pela primeiravez um país comunista processou
publicamente membros dc forças po-
íiciais pela morte dc um dissidente.
O que é mais importante: a acusação
e'o processo judicial foram conduzi-
dos com rapidez nào usual.

O coronel Pietruska negou quetenham instigado o assassinato, mas
os outros acusados admitiram o cri-,
me, ainda que digam que quandoraptaram o sacerdote não preten-diam matá-lo, mas somente ame-
drontá-lo e fazer.com que abando-
nasse o seu trabalho político. Para o
Governo o julgamento é um meio de
restabelecer sua autoridade e credi-
bilidade diante dos poloneses. Os
acusados podem receber um mínimo
de.oito anos de cadeia ou mesmo
serem condenados à morte, pois as
leis polonesas não fazem diferença
entre homicídio premeditado ou
não.

Ameaça à
unidade da OPEF
SEM 

disciplina um cartel não é
nada. Os 13 membros da Orga-

nização dos Países Exportadores dc
Petróleo parece que chegaram a essa
conclusão na última reunião do ano
de 1984. Concordaram em formar
uma comissão que dirigirá os csíor-
ços do cartel cm limitar a produção c
manter os preços num mundo indun-
dado pelo petróleo.

Nigéria, o último produtor que
reagia contra a medida, aceitou"sein
reservas" a comissão constituída em
Gcncvc. Com cada membro cioso dc
sua soberania, permanece o proble-
ma de que poderes disporá a comis-
são para controlar as barganhas que
ameaçaram destruir a OPEP c come-
çar uma guerra dc preços enlrc os
seus membros. Não se sabe ainda se
a comissão irá lazer a auditoria dos
livros dc seus membros ou terá con-
dições paia impor sanções. O mesmo
acontece no que refere a preços
diferenciais para o óleo cru pesado c
leve. Uma proposta para a constitui-
ção de uma agência central para
vender o petróleo dos países mem-
bros do mercado mundial parece não
ter sido aceita.

A OPEP concordou cm princípio
com uma produção máxima dc lo
milhões de barris por dia c um preço
base de 29 dólares pelo tipo árabe
leve cru. Uma decisão da Grã-
Bretanha c da Noruega, que não são
membros da OPEP. de baixar o
preço do petróleo do Mar dó Norte
ajudou a espalhar a desunião entre
seus membros, notadamente a Nigé-
ria, que até a última semana recusa-
va-se respeitar a quota de produçáo
permitida e que baixou os preços do
seu petróleo numa tentativa desespe-
rada de pagar suas dívidas.

O cariei teve. também, de en-
frentar do Irã c do Iraque que lutam
há quatro anos e que lançaram mão
de outros meios para limitar a expor-
tação da exportação dc cada um. A
guerra no golfo Pérsico ganhou mais
intensidade quando foram leitos no-
vos ataques pelo Irã a navios espa-
nhóis c indianos cm retaliação por
terem os iraquianos bombardeado
petroleiros que se dirigiam para por-
tos iranianos. Sessenta c cinco navios
foram atacados pela aviação iraquia-
na e iraniana no golfo durante 1984.

Israel tem
ajuda e conselho
NENHUM 

país gosta de receber
conselhos dc estrangeiros dc

como deve ser governado. Mas se a
lição de economia que Israel recebeu
de Washington não foi bem-vinda,
não foi possível evitá-la em virtude
da dependência dc Israel da ajuda
financeira americana.

O professor foi o Secretário dc
Eslado, George Schultz, que fez ver
ao Primeiro-Ministro Shimon Peres
da necessidade dc tomar medidas
urgentes dc austeridade. Na carta

3uc 
responde ao Secretário de Esta-

o norte-americano, o Ministro da
Economia, Gad Yaakobi, disse que"Israel nào precisa dc lições dc mo-
ral". Mas com a inflação subindo
para a casa dos 8(K) por cento, muitos
economistas israelenses concorda-
ram com as recomendações do Se-
cretário Schultz dc que o país neces-
sita fazer maiores reduções nos gas-
tos públicos.

Os conselhos de Schultz foram
provocados pelo pedido de Israel de
mais recursos na ajuda. Washington
garantiu 2.6 bilhões dc dólares du-
rante o ano fiscal que terminou em
setembro, mas Israel .solicitou um
adicional de 800 milhões dc dólares
que foram rejeitados. Para o ano
fiscal dc 1986. Israel solicitou 4.1
bilhões de dólares e a atitude final de
Washington dependerá do grau de
austeridade dc Israel. Mais austeri-
dades. significando a eliminação dc
subsídios para empresas náo-
lucrativas traz riscos políticos. Israel
é muito sensível sobre o índice de
desemprego em virtude dc sua rela-
ção com a população. Alto desem-
prego desencoraja a imigração e faz
com que muitos israelenses abando
nem Israel. A preocupação com os
empregos explica por que o Governo
concordou em subsidiar por mais um
ano uma das maiores fábricas de
têxteis. A companhia Ata. que cm-
prega 2 mil 600 trabalhadores, teria
falido caso não houvesse uma
ção dc 9 milhões de dólares.

inje-

Nicarágua As autoridades do Vaticano fecham o cerco em torno
dos padres sandinistas. A hierarquia católica nicara-
güéríse caracteriza os padres que participam do gover-
no e a "igreja popular" como dissidentes de Roma.

Igreja e revolução na América Latina

O 

conflito entre o governo
sandinista c a Igreja Ca-
tólica, uuc já dura quatro
anos, clicgou a um nível

mais alto de amargura quando a
Companhia dc Jesus, cm Roma,
anunciou que havia expulso o padre
Fernando Cardenal — um dos qua-
tro padres que ocupa um alto cargo
no governo da Nicarágua desobede-
cendo ordens do Papa João Paulo II,
que proíbe padres c freiras de ocupa-
rem cargos públicos.

Ocorrendo depois do interroga-
tório, em setembro, no Vaticano, dc
Leonardo Boff, a medida adotada
pelos jesuítas é uma nova censura
aos católicos cia América Latina, que
adotaram os conceitos da luta econô-
mica.

Também há poucos dias. numa
medida paralela, João Paulo II con-
denou a lula dc classes como um mal
social c declarou que a rcsponsabili-
dade pelo pecado 

"está com os indi-
vídúos".

O padre Cardenal, nomeado Mi-
nistro da Educação da Nicarágua cm
julho, num desafio à política do
Vaticano, já havia aprontado uma
declaração dc 19 páginas, alegando
que o Papa estava "mal-informado
sobre a Nicarágua", e que o Vatica-
no estava-sc unindo ao Presidente
Reagan, tentando "dcslcgitimizar o
processo revolucionário".

Os bispos católicos nicaragüen-
ses, disse Cardenal, haviam ignorado
seu pedido dc autorização para ser-
vir ao governo do país, e defendeu
sua posição como uma "objeção dc
consciência".

Um diplomata ocidental que tra-
bal Ha rio Vaticano previu que medi-
das disciplinarcs também serão ado-
tadas contra os outros três padres
sandinistas: o Ministro da Cultura
Ernesto Cardenal, trapisla c irmão
de Fernando, o Ministro dc Relações
Exteriores Miguel cl'Escoto Brock-
man, padre da Ordem Maryknoll, e
Edgar Parrales, um padre diocesano
que representa a Nicarágua na Orga-
nização dos Estados Americanos
(OEA).

Os quatro, há muito tempo, sáo
sandinistas. Fernando Cardenal. dc
50 anos de idade, c Ernesto Carde-
nal, dc 60, nasceram cm Granada,
uma pequena cidade na margem do
Lago Nicarágua. Fernando se apro-
ximou dos revolucionários cm 1973 c
testemunhou no Congresso, cm
1976, contra a ditadura do General
Anastasio Somoza Dcbaylc. Ernesto
Cardenal surgiu como porta voz san-
dinista cm 1976, numa conferência
sobre direitos humanos em Roma.
Há informações de-que ele pretende,
eventualmente, retornar ao retiro
que fundou no início da década dc
selcnta.

Miguel d'Escoio nasceu em Ho-
lywoocl, na Califórnia em 1933 e foi
ordenado padre em 1962. Entrou
para o movimento sandinista cm
1975 e ocupa o cargo dc Ministro de
Relações Exteriores desde a tomada
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Padre Fernando Cardenal

do poder por seu grupo, cm 1979. A
ordem de cPEscoto. a Maryknoll,
recentemente reafirmou seu apoio
ão ativisirio político. O Padre Parra-
les, de 4.' .mos, foi Ministro da
Segurança Social antes de ser no-'
meado enviado à OEA, cm 1981;.
Neste mesmo ano os quatro padres
foram eleitos para a Assembléia San-
dinista. organismo reservado aos de-
fensores do regime. O Padre Parra-
les. membro da diocese dc Esleli, na
Nicarágua Central, c considerado o
menos proeminente dos quatro e
acredita-se que os bispos nicaragüen-
ses relutem cm se arriscar a um
confronto direto com os sandinistas
para afastá-lo."Acreditamos que no novo go-
verno dc Daniel Ortega haverá mui-
ta sofisticação política para evitar ò
conflito", declarou um alto funcio-'
nário da igreja na semana passada.
(Orteca foi eleito presidente no mês
passado.) Este alto funcionário ceie-
siástico acrescentou que espera que
os padres sejam afastados ho novo
governo sandinista a ser nomeado
cm janeiro.

Os bispos da Nicarágua se recu-
saram a comentai publicamente o
afastamento cios padres. 

"Não 
que-

remos aumentar a tensão", explicou
um porta-voz. Rejeitado pelos jesuí-
tas, o Padre Cardenal tornou-se um"padre vagabundo" c assim precisa
cia permissão dc um bispo nicara-
güerisc — sendo que todos eles se
opõem aos sandinistas — antes de
reassumir suas atividades pastorais.

Os bispos já proibiram os quatro

Para evitar
atritos com o
Vaticano, o

sandinista Rafael
Ortega não

deverá nomear
padres para

exercer cargos no
novo governo
que começa a

chefiar este mes.
padres de celebrar a missa publica-
mente ou realizar outras funções
saccrclotais. Os quatro se dizem dis-
postos a desafiar as ordens de Roma
porquê acreditam qu&ii revolução da
Nicarágua é secular c espiritual. Para
q governo, os quatro se (ornaram um
símbolo importante da revolução
qüe alega ser marxista c cristã, cn-
vianclo uma mensagem à população
pobre, em grande parte cristã, de
que é possivel ser cristão e sandi-
nista.

Vindo cm defesa dos padres, o
governo tem atacado os bispos, cias-
sificando-os de reacionários, c dc-
nunciou a carta pastoral, publicada
cm abril, pedindo o diálogo com os
conlra-revolucionários apoiados pe-

los Estados Unidos. O governo san-
dinista rejeitou veementemente esta
proposta dos bispos.

Depois de apoiarem os sandinis-
tas quando sua revolução estava der-
rubanclo a ditadura de Somoza, os
bispos nicaragüenses, pouco a pou-
co, se afastaram cio novo governo e
acusaram o regime sandinista de leu-
tar dividir os católicos promovendo a
revolta através da chamada igreja
popular, que apoia a revolução. A
raiva dos bispos aumentou quando o
governo acusou um padre dc traficar
armas e expulsou li) padres estran-
geirps que se haviam solidarizado
com cie.

Como católicos fiéis, os bispos
nicaragüenses sâo fiéis ao Papa polo-
nês, que possui sua própria agenda
para as ncgqciações de sua Igreja
com os regimes comunistas da Euro-
pa Oriental. A.s relações entre os
sandinistas c João Paulo II pioraram
depois que ele foi vaiado durante um
sermão que fez durante sua visita á
Nicarágua no ano passado.

A hierarquia católica nicara-
güense tem enfatizado a questão da
desobediência dos quatro padres, es-
perando ser considerada a Igreja
reconhecida por Roma e caracteri-
zando os padres que participam do
governo c a "igreja 

popular" como
visivelmente dissidentes. Em respos-
ta a esta situação, os padres sandinis-
tas argumentam que estão obedeceu-
do a Deus c âs suas consciências.

GORDON MOTT
Tho New York Timas

A redescoberta da história
Os terremotos deram aos pesquisadores a rara oportunidade de

estudar um momento determinado da vida de uma cultura — uma
comunidade no momento do desastre.

Secretário de Estado
George Schultz

Ela 

era uma menina de cerca dc nove
anos, denominada Camélia pelos pes-
quisadores que encontraram os seus
ossos este verão na escavação levada a

efeito pela Universidade do Arizona, cm Kou-
rioti, uma antiga cidade na costa Sul dc Chipre.
A partir dos vestígios c das pedras adjacentes, os
cientistas deduziram que a Camélia morreu com
as mãos contra o rosto, ao tentar se proteger do
terremoto que devastou grande parte dc Chipre
ao amanhecer cio dia 21 dc julho de 365 A.D.

Este feito de investigação por parte dos
pesquisadores insere-se no atual e grande interes-
se em estudar detalhadamente os terremotos da
antigüidade — particularmente aqueles que de-
vastaram o Leste do Mediterrâneo c o Oriente
Médio. Utilizando-se da moderna tecnologia e
do conhecimento especializado de outros cam-
pos. os arqueólogos tem pesquisado os destroços
e comparado os seus achados com os relatos
antigos.

bm alguns casos, o resultado tem sido a
rcorclenação da história de uma civilização. A
idade de muitos sítios arqueológicos tem sido
determinada, cstahelecencío-sc a ligação com
outros locais, situados, âs vezes, a muitas milhas
de distância, e que foram atingidos pela mesma
catástrofe. Os terremotos deram aos pesquisado-
res a rara oportunidade de estudar um momento
determinado da vida de uma cultura — uma
comunidade no momento do desastre."Da forma que a estamos desenvolvendo
agora, a arqueologia dos terremotos é um em-
preendimento especializado c interdisciplinar,"
disse o prof. David Soren, dirigente do departa-
mento dc clássicos e arqueologia clássica da
Universidade do Arizona, e chefe da escavação
em Kourion, "podendo envolver cientistas e
pesquisadores de até 8 ou 10 campos diferentes."

O prof. Reuben Bullard, por exemplo, que
é geólogo especializado em arqueologia e perten-
ce à Universidade de Cincinnati, trabalhou este
verão com o prof. Soren. Ele examinou o sítio e
os desenhos dos cortes efetuados pelos escavado-
res a fim de estimar os efeitos dos sucessivos
tremores de terra: como eles projetaram uma

tina de pedra através dc um cômodo, abrindo
buracos no chão. Estes estudos permiterh aos
cientistas calcularem ciados como a intensidade c
o epicentro do terremoto. Entremcnfcs, os arqui-
tetos têm estudado as fotografias das ruínas do
templo de Apoio a fim de determinar como os
seus blocos de calcário foram originalmente colo-
cados.

A nova tecnologia tem ajudado a pesquisa.
Algumas fotografias dc Kourion foram tomadas
com a ajuda de um tripé Whittlescy, que pode
erguer uma câmera até 7,5m, altura essa que
fornece uma boa visão do conjunto, mas sulicien-
temente detalhada da escavação. A câmera é
operada por controle remoto. Os cientistas da
Universidade de Utah. que estiveram escavando
um conjunto arquitetônico religioso do século I
em Petra ao Sul da Jordânia, que foi destruído
por um terremoto, empregaram instrumentos
eletrônicos para detectar paredes soterradas.
Exóticos equipamentos sonògráficos tais como
magnetómetio a prótòri ou aparelhos que deter-
minam a resistência do solo, registram a presença
dc "anomalias'' sob a superfície do solo como,
por exemplo, muralhas antigas ou estradas. O
prol. Philip Hammond. chefe das escavações,
disse que este instrumental é "essencial â arqueo-
logia atual."

Os métodos tradicionais ainda têm o seu
lugar. Depois de rever os relatos contempòrâ-
neos sobre os terremotos na antiga Palestina e no
Norte da Arábia, do século II até o meio do VIII,
Kenneth Russell da Universidade de Utah apre-
sentou uma versão revisada da cronologia da
região. De acordo com Russell, os pesquisadores
estão examinando mais dc perto 

"o que os
autores antigos descreveram como sendo a inten-
sidade do terremoto, a região afetada e até as
cidades destruídas."

As crônicas dos cataclismos.
As crônicas são. âs vezes, vivazes. Trebel-

lius, um historiador romano do século III, des-
creveu o extenso terremoto de 262 A.D. como
sendo acompanhado pelo 

"som do trovão, não
como Júpiter rugindo, mas como se a terra
estivesse rugindo." Este tornou-se o ponto de

referência para Donald White, um arqueólogo
clássico do Museu da Universidade da Pennsylva-
nia, que escavou as ruínas do santuário de
Cyrene, uma cidade antiga grega, no Leste da
Líbia.

O prof. White concluiu que o tremor dc 262
A.D. c outro em 365 A.D. inutilizaram o santuá-
rio. Alem disso, diz ele, os terremotos cm
Cyrene. como outros grandes desastres naturais,
mudaram o curso da civilização dos locais atin-
giclos.

O prof. White diz que cies afetaram a
economia da província dc Cirenaica. ( O terre-
moto dc 365 foi tão forte que 30 anos depois, um
Bispo cristão, Synesius. queixou-se ao imperador
bizantino em Constantinopla, que a cidade nada
mais era do que 

"uma vasta ruína.")
O prof. Soren acredita que o mesmo terre-

moto arrasou náo somente Paphos na parte
Oeste de Chipre, como também Kourion ao Sul.

Entre os indícios, ele cita as centenas de
moedas romanas datadas que foram encontradas
nas ruínas dc Kourion. a semelhança da cerâmica
achada nos dois locais e o relato do historiador
do século IV Ammianus Marccllinius. Esta teoria
conflita com a versão proposta cm 1965 por N.N.
Amhraseys. professor dc engenharia scismológi-
ca da Faculdade Impenal de Ciência e Tecnoío-
gia da Universidade de Londres, de que os
terremotos de 332 A D. e, particularmente o de
342 A.D. devastaram Kourion, Paphos, Salamis
na parte Leste de Chipre e grande parle da ilha.
Hoje em dia, é amplamente aceito que os dois
puseram fim à civilização cipriota.

Contrariamente a este ponto-de-vista, o
estudo de Soren indica que, em algumas partes
da ilha, a civilização continuou a viver por cerca
de duas décadas. Segundo o prof. Soren, as
futuras pesquisas sobre terremotos em Chipre
levarão a uma maior reorganização dos aconteci-
mentos históricos.

ERIC PACE
The New York rimes
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Os conflitos cardeais do Brasil
O Brasil é um país de cultura e estilo de vida ocidentais. Quer ser uma sociedade aberta, uma

democracia social e luta para reduzir sua vulnerabilidade internacional.

O 

Brasil é uma sociedade ocidental lati-
no-americana do Terceiro Mundo.
Essa dualidade entre a condição oci-
dental e a de país do Terceiro Mundo

constitui, em termos genéricos, a mais básica
característica do Brasil. Por um lado, sua elite de
estilo europeu, em que se destacam personalida-
des de alta qualificação internacional, em qual-
quer domínio do saber e da técnica, contrastando,
por outro lado, com a condição quase asiática das
grandes massas desassistidas, que percebem ape-
nas uma fração da renda nacional (12% para os
50% mais pobres) e não têm, praticamente,
nenhuma participação nos benefícios da civili-
zação.

País extremamente heterogêneo, apresenta
dados estatísticos que, embora dotados de bastan-
te acuracidade, sáo pouco expressivos de sua
realidade, porque exprimem meras médias arit-
méticas, por trás das quais se ocultam extraordi-
nários contrastes. Daí o urgente imperativo de um
novo desenvolvimento econômico, que surja em
estreita correlação com um desenvolvimento so-
ciai, apto a converter, com a maior celeridade
possível, as grandes massas marginais em uma
população produtiva e participativa, em todas as
dimensões da vida nacional.

Esse ingente e urgente imperativo de desen-
volvimento econômico-social contrasta, dramati-
camente, com as condições recessivas a que o país
foi conduzido, pela conjuntura internacional dos
últimos anos e pela política prescrita pelo Fundo
Monetário Internacional. O país necessita, pron-
tamente, de enveredar por um novo caminho, que
o conduza a novas formas de desenvolvimento,
compatíveis com seu crescimento demográfico,
com as demandas básicas das grandes massas e
com a restauração e o fortalecimento de sua
autonomia interna e externa.

Defrontando-se com crescentes pressões in-
ternacionais, orquestradas pelas agências que im-
primem unidade aos interesses dos países centrais,
o Brasil necessita, imediatamente, de elevar sua
margem interna e externa de autonomia, reduzin-
do, proporcionalmente, sua vulnerabilidade inter-
nacional. Num mundo de liberalismo de mão
única, em que países internacionalmente compe-
tentes estão protegidos ou por sua condição de
superpotência, ou por engenhosas concertações
regionais, o Brasil encontra-se indefeso, esmaga-
do pelo peso de sua dívida externa e inibido,
domesticamente, pelos aliados objetivos, dentro
de nossa própria cidadania, do imperialismo e do
neocolonialismo dos países centrais, de adotar as
políticas defensivas de que imediatamente carece.

O Brasil é um país de cultura e de estilo de
vida ocidentais, profunda e irreversivelmente vin-
culado aos valores da tradição helênico-cristã.
Somos e queremos ser uma sociedade aberta,
fundada no princípio da liberdade e da racionali-
dade, aspirando a instituir uma igualdade básica
entre todos os homens e a nos organizarmos,
politicamente, sob a égide de uma democracia
social, preservadora dos direitos individuais e
zelosa da proteção dos interesses sociais.

Confrontados com o conflito Leste-Oeste,
temos, antes de tudo, de proceder a uma judiciosa
desagregação de valores e interesses, que preserve
nosso compromisso com a ocidentalidade sem nos
envolver em qualquer satelitismo, que contribua
para a manutenção da paz e de um equilíbrio
estratégico que evite o incontrolável predomínio
de qualquer das superpotências, sem perigosa-
mente enfraquecer o campo ocidental.

Confrontados com imensas pressões exter-
nas, decorrentes de nosso excessivo endividamen-
to e de nossa continuada dependência de importa-
ção de petróleo, temos de reduzir, significativa-
mente, nossa vulnerabilidade internacional, se
quisermos preservar e ampliar nossa autonomia
interna e externa. Mas temos de exercitar, com
lucidez e determinação, a margem de autonomia
de que já dispomos, se desejarmos ampliá-la e
reduzir nossa vulnerabilidade internacional.

O que decorre de nossa consciente condição
de país do Terceiro Mundo é a compreensão de
que nossos interesses devem ser formulados e
defendidos em termos que, em princípio, conve-
nham, igualmente, aos demais países do Terceiro
Mundo e da América Latina, que disponham de
condições semelhantes às nossas. E isto não por
questões de uma ética abstrata, mas por motivos
de lúcida compreensão de nossa própria reali-
dade.
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dar a possibilidade de um acordo de cooperação e
assistência recíproca, entre um limitado número
de países apropriados da América Latina, de sorte
a que, trazendo um importante volume de trocas
para um regime de convênio, entre tais países,
logremos importante margem de substituição re-
gional de insumos e produtos que vêm sendo
importados em dólares. Isto significa ampliar
nossas disponibilidades líquidas para importações
estratégicas e, conseqüentemente, reduzir, de
forma correspondente, nossa dependência de no-
vos créditos e de uma ortodoxa rotação da dívida.
Como decorrência de tal situação, reduziremos,
significativamente, nossa vulnerabilidade interna-
cional e, portanto, elevaremos, de forma corres-
pondente, nossa capacidade de negociação ex-
terna.

Acrescente-se, como em seu tempo lúcida-
mente o compreendeu o Barão do Rio Branco,
que todo esforço de redução da vulnerabilidade
internacional deve ser acompanhado, dentro de
uma realista avaliação das condições internas e
externas, de um correspondente esforço de mo-
dernização de nossas Forças Armadas.

Um dos calamitosos efeitos das ditaduras
militares é, paradoxalmente, o enfraquecimento
das Forças Armadas, como agências de defesa
externa. Indevidamente imiscuídas em problemas
da ordenação interna da sociedade, adquirem um
sentido policial que as desmoraliza e perdem seu
verdadeiro sentido militar, o que as debilita. Do
sentido policial devemos livrar-nos de uma vez
por todas, mas precisamos muito do sentido
efetivamente militar de nossas Forças Armadas.
Precisamos de um Exército moderno, capaz de

Essa nossa condição de país do Terceiro
Mundo nos deve, entre outras conseqüências,
conduzir a uma ativa contribuição no sentido de
preservar e ampliar a margem de autonomia
internacional e de não alinhamento automático
com qualquer das superpotências. Não importa,
para o caso se, como sociedade ocidental, nossa
avaliação dos dois blocos em confronto é favorá-
vel, sócio-culturalmente, ao bloco ocidental. Não
estão em jogo, para esses efeitos, nossos compro-
missos com os valores do Ocidente e o estilo de
vida deles decorrente. O que está em jogo, sob
esse aspecto, é uma mecânica internacional do
poder onde, independentemente de nossas prefe-
rências culturais, temos de compreender, lúcida-
mente, que nossa margem de autonomia depende
da medida em que persista um básico equilíbrio
internacional entre as superpotências, e só em tais
condições pode expandir-se.

Na verdade, num mundo marcado pela capa-
cidade de recíproca aniquilação de que estão
revestidas as duas superpotências, somente a
emergência e o fortalecimento de um terceiro
grupo de países, genuinamente interessados na
preservação da paz e na instauração de uma
ordem mundial mais equânime, poderão salvar o
mundo de sua autodestruição e conduzi-lo a uma
ordenação pacífica e consensual, optimizante para
todos os povos.

A atual posição internacional do Brasil está
marcada, como foi precedentemente indicado,
por alta e inaceitável taxa de vulnerabilidade.
Dependemos, em regime de causação circular, de
nossos credores, para a rotação de uma dívida da
ordem de USS 100 bilhões, que sufoca a nossa
economia e a nossa sociedade, mas com a rotação
da qual mantemos nossa capacidade de importar a
elevada parcela de petróleo exigida pelo consumo
doméstico.

É evidente a necessidade de modificarmos
esse estado de coisas, tanto no sentido de uma
renegociação da dívida que a compatibilize com
nossos básicos requisitos econômico-sociais, como
no sentido de reduzirmos nossa dependência de
um petróleo de proveniência externa, pagável em
moedas duras.

O 

Brasil, para reduzir sua vulnerabilida-
de internacional, necessita adotar
medidas que não as que simplesmen-
te decorram da boa vontade de nos-

sos credores. A chave para essas medidas é a
formação, na América Latina, de um polígono
estratégico de resistência, compreendendo, me-
diante apropriada concertação, juntamente com o
nosso, países como a Argentina, o México, a
Venezuela e a Colômbia, para citar os mais
conhecidos. Necessitamos urgentemente de estu-

inviabilizar qualquer propósito de invasão do país.
Precisamos de uma Aeronáutica e de uma Mari-
nha altamente eficientes, capazes de dissuadir
potências estrangeiras de repetirem o que, recen-
temente, ocorreu no arquipélago das Malvinas.
Na hora das negociações duras não basta acumu-
lar saldos de comércio exterior e dispor de fontes
alternativas para o suprimento de insumos e
produtos essenciais. É preciso, também, inviabili-
zar a ameaça ou a prática de experimentos corçá-
rios, que poderiam, a baixos custos militares ou
com emprego de aventureiros internacionais, nos
fazer perder, pela força, o que estivéssemos em
vias de ganhar, pela negociação.

O Brasil, como já foi referido, se encontra
num estágio final de sua transição para o pleno
desenvolvimento que, entre outras conseqüên-
cias, o conduz a ter interesses universais antes de
dispor dos recursos apropriados para os adminis-
trar e defender. Essa situação particular de nosso
pais exige uma solução adequada, que nem consis-
te numa maltuseana restrição de nossos interes-
ses, coibindo nosso crescimento, nem numa jac-
tanciosa omnipresença internacional, que supera-
ria nossos meios e dilapidaria recursos escassos.

Concluindo estas considerações desejaria as-
sinalar que nenhuma ilustração válida de como
possam ser apropriadamente encaminhados os

interesses nacionais brasileiros, no atual cenário
internacional, poderia dispensar uma referência,
ainda que breve, a nossas relações com os Estados
Unidos. O que empresta particular relevância a
essa questão não é apenas o fato óbvio de os
Estados Unidos serem a potência dirigente do
sistema ocidental e, a fortlori, do sistema intera-
mericano. O que imprime particular relevância a
nosso atual relacionamento com os Estados Uni-
dos é o fato de os termos desse relacionamento se
terem modificado célere e profundamente, nestes
últimos anos, sem que tenha havido, de parte a
parte, suficiente tomada de consciência das nova»
realidades.

Para exprimir, em síntese, o que me parece
caracterizar, presentemente, o novo modo de
relacionamento do Brasil cora os Estados Unidos,
diria que se caracteriza pelo fato de que nossos
interesses profundos se tornaram muito mais
importantes e mais efetivamente comuns, enquan-
to a administração de nossos interesses correntçs
se tornou menos coincidentes e, freqüentemente
conflitantes, embora não estruturalmente antagô-
nica.

Nossos interesses profundos se tornaram
mais importantes e mais efetivamente comuns
porque o Brasil consolidou, definitivamente, sua
opção sócio-econômica por um modelo ocidental,
dentro de um capitalismo moderno encaminhado
para uma sociedade aberta, sob o controle regula-
dor de um Estado social-democrático. O Brasil se
encontra, como a Espanha há um par de anos, no
vestíbulo de ingresso a uma modernidade ociden-
tal, consensualista mas habitada por um profundo
propósito de eqüidade social. Isto faz do Brasil
não apenas uma sociedade de cultura ocidental
mas, também, uma sociedade com modos ociden-
tais de produção e de intercâmbio. E aí se
encontrara os interesses profundos que partilha-
mos com os Estados Unidos, independentemente
da questão, de caráter aleatória e passageira, da
retórica governamental que ocasionalmente pre-
valeça em cada um dos dois países.

DEIXOU 

o Brasil, por outro lado, de
ser uma sociedade agrária e apenas
reativa, no cenário internacional, pá-
ra se tornar — a despeito de suas

amplas e lamentáveis manchas de atraso — uma
sociedade industrial, ativamente relacionada com
os mercados mundiais, expandindo e diversifican-
do sua capacidade de exportação, cada vez mais
orientada para manufaturas e serviços de elevada
tecnologia. Tal circunstância torna o Brasil um
concorrente dos Estados Unidos em muitas linhas
e em muitos mercados, inclusive no próprio
mercado americano, e, dadas as dimensões do
país, faz sua concorrência ser mais sentida e
ressentida do que a de muitos países europeus. Os
Estados Unidos ainda não ajustaram sua imagem
do Brasil à nova realidade do país e tendem, por
isso, a reagir, freqüentemente, apenas, sob o
império de irritações ou interesses conjunturais.
Importa, entretanto, que se dêem conta da neces-
sidad&de abrir para o Brasil um espaço suficiente-
mente amplo, de sorte a permitir uma inteligente,
administração mútua de conflitos, que não afete a
compatibilidade dos profundos interesses comuns.

Sem introduzir um detalhamento que não se
ajustaria à bitola da presente análise, indicarei,
apenas, a necessidade de se levar em conta, além
do diplomático, três outros importantes planos de
relacionamento com os Estados Unidos, a serem
conduzidos por diferentes protagonistas brasilei-
ros. O relacionamento com a comunidade de
negócios, que situe as transações comerciais e
financeiras no âmbito despolitizado da contrata-
çáo privada. O relacionamento com a comunidade
científica, que situe o intercâmbio científico-
tecnológico no âmbito despolitizado e não comer-
cializado das relações interacadêmicas. E, final-
mente, o relacionamento cora as forças progressis-
tas dos Estados Unidos, portadoras de uma das
mais altas tradições liberais do mundo, que asse-'
gure um amplo espaço de diálogo e de coopera-
ção, entre brasileiros e americanos, não mediati-
zado pelo Estado, nem pelos negócios, nem pelas
instituições acadêmicas, mas habitado por um
projeto social-humanista de escopo mundial, de
cuja vigência depende, em última análise, a paz
internacional e a salvação do mundo.

HÉLIO JAQUARIBE
Decano do Instituto de Estudoa Políticos e Sociais
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Trabalho feminino
A FORÇA DESCONHECIDA
As mulheres que rompem com as normas de segregação correm grandes riscos. Toda
a organização social dificulta o acesso de mulheres casadas, com filhos, à vida pública.

HÁ 

dez anos, realizou-se na
cidade do México a Con-
ferência das Nações Uni-
das, iniciando o Ano In-

ternacional da Mulher. Nesta mesma
época decidiu-se que se efetuaria uma
avaliação sobre os caminhos percorri-
dos pelas mulheres, decorrida uma
década a partir daquela data, verificai!-
do-se o progresso obtido, os obstáculos
encontrados, dando ensejo ao traçado
de novas estratégias para o futuro. Em
julho de 1985, em Nairóbi, Quênia,
será feito um balanço da década, po-
rém, independentemente daquele
evento, mulheres do mundo inteiro
realizarão encontros e outras reuniões
locais, examinando o desenvolvimento
atingido. Para este fato devem atentar
as feministas brasileiras que mantêm a
crença de que a avaliação se constituirá
apenas na sede da conferência interna-
cional. O balanço deverá ser efetuado
em todos os lugares, observando se o
caminho percorrido pelas mulheres
acompanhou ou não aquele realizado
pela outra metade da população, um
objeto mais freqüente das metas de.
crescimento.

Governos de todos os países foram
convidados pelas Nações Unidas a en- ,
viar informações sobre o que ocorreu
com suas cidadãs, durante este perío-
do, através de um minucioso questio-
nário. Apenas dois países da América
Latina e Caribe não responderam às
questões enviadas: o Brasil e a peque-
na Jamaica. A omissão identifica a
posição do Governo brasileiro que não
se dignou sequer a mobilizar as inúme-
ras fontes de informação e acervo de
dados de que dispõe, fa-cilmente disso-
ciáveis por gênero. Sem grandes pro-
blemas, o Brasil poderia compilar os
indicadores solicitados. O peso do país
no continente, certamente redundará
no falseamento do retrato da condição
das mulheres latino-americanas, uma
vez que o seu maior contingente popu-
lacional mais uma vez constituiu objeto
de descaso político. Contraste-se esta
atitude com o caso da Venezuela, onde
o Ministério para a Participação da
Mulher no Desenvolvimento fez publi-
car um volume especial de indicadores
estatísticos. Até Cuba prestou-se a um
exame crítico dos avanços e dificulda-
des encontrados pelas mulheres impri-
mindo e disseminando, em novembro
último, as respostas ao questionário.
No caso do Brasil, nem mesmo foi
aproveitado o produto do apoio que o
Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação tem dado às organizações
não governamentais para melhorar a
mensuração da participação da mulher
no processo de desenvolvimento.

O Governo do Presidente Figueire-
do, através de inúmeros comunicados,
tem realizado um balanço, não de
uma, mas de duas décadas de regime
militar. As imagens disseminadas pela
televisão sobre o desenvolvimento ve-
rificado pelo Brasil apresentam predo-
minante ou exclusivamente homens.
Da mesma forma, na apresentação de
boa parte das políticas sociais, apenas
os homens são representados. Na famí-
lia militar, dada a grande mobilidade
geográfica da corporação, mulheres
comumente se dedicam a cuidar do
grupo doméstico, os homens se
ocupam do espaço público. Quando o
Govemo apresenta na televisão uma
imagem de 1 milhão de títulos de terra
distribuídos, no balanço do programa
dc colonização agrária, náo se vêem
mulheres. Suspeita-se, quanto à dife-
renciação por gênero, de que as ima-
gens constituam um retrato real de
uma política de colonização onde os
títulos são entregues aos homens, co-
mo já se observou em pelo menos um
estudo de programas de irrigação,
quando apenas homens que possuíam
amplas famílias eram contemplados
com terra. As mulheres devem ter
igual acesso à terra que os homens.
Quanto a outras questões, no meio
rural, por exemplo, no que se refere ao
alcance de benefícios trabalhistas, as
situações de todos se apresentam pre-
cárias, a das mulheres, contudo, é
ainda pior, restando migrar para a
cidade.

Por outro lado, no contexto urba-
no, se as mulheres sáo retratadas como
participantes do programa de desen-
volvimento industrial, elas figuram
menos nas imagens do balanço gover-
namental do que a sua participação
observada através de dados censitá-
rios. Embora de forma náo tão linear
quanto os homens, as mulheres têm
aumentado sua participação no setor
secundário. Tanto quanto os homens,
elas têm diminuído substantivamente a
participação no setor primário. As mu-
lheres apresentaram notáveis transfor-
mações em sua posição na atividade
produtiva, aumentando a participação
com vínculo de emprego, embora o
contingente feminino na força de tra-
balho ainda seja. aproximadamente,

.um terço do masculino.
Acreditando que políticas sociais

voltadas para a população masculina
terão um efeito multiplicador, as enti-
dades governamentais tomam como
modelo a família patriarcal, em que os
homens sào caracterizados como che-

.fes de família. Talvez a imagem das

famílias daqueles que estão à frente do
governo, pautadas pela predominância
da divisão sexual do trabalho, seja o
fator explicativo do modelo subjacente
às políticas sociais.

As mulheres que rompem com as
normas de segregação correm grandes
riscos. A reprodução biológica fora das
instituições sociais é punida, as mulhe-
res geralmente arcam com os custos.
As normas segregadoras permeiam to-
da a organização social dificultando o
acesso de mulheres casadas, com fi-
lhos, à vida pública. A expectaíiva de
que todas as mulheres serão mães de
família, algum dia, estende a dificulda-
de a todas as mulheres, mesmo àquelas
em que filhos ou casamento não este-
jam em cogitação.

Vários fatores têm possibilitado
que se analise e se critique esta forma
de organização social que era tida
antigamente como a ordem natural,
das coisas. O exercício pelas mulheres
do controle sobre o próprio coqx» e de
sua capacidade de reprodução, o aces-
so à educação e à produção científica,
a renda própria através do trabalho

avaliar a contribuição das mulheres
para a vida econômica, tornou-se im-
portante descobrir novos métodos de
análise.

Primeiro conseguiu-se que o traba-
lho familiar não remunerado consti-
tuísse parte da contabilidade da popu-
lação economicamente ativa. Se assim
não fosse, o contingente feminino, que
compõem a P.E.A. ver-se-ia muito
diminuído, pois esta ainda é uma das
maiores fontes de atividade feminina
apesar dos decréscimos relativos quan-
to à sua participação nesta posição.
Realizando pesquisas na área rural
torna-se óbvio que as mulheres não
definem como trabalho suas cansativas
atividades não remuneradas, muitas
vezes contíguas as atividades domes-
ticas.

No mundo rural não são classifica-
das como trabalho as atividades que
possibilitam auferir renda. Uma mu-
lher pode passar o dia colhendo feijão
ou milho como parte do trabalho fami-
liar não remunerado e cozinhar uma
parte deste produto, no decorrer das
atividades agrícolas. O produto pode

Ciro

atividade na condição de trabalho au-
tônomo foi registrado apenas no setor
agrícola, porém há necessidade de me-
lhor aferição desta modalidade de tra-
balho.

Como para adquirir cidadania é
importante o exercício do poder de
escolha fora de casa, as atividades
remuneradas dentro de casa foram
pouco examinadas pelo próprio movi-
mento feminista. Trabalho doméstico,
trabalho a domicílio, emprego domes-
tico, trabalho não remunerado no inte-
rior do grupo doméstico: a casa tem
sido um instrumento de Produção e um
meio de coerção ao trabalho, além de
ser um meio de subsistência. Este
espaço foi negligenciado como objeto
de análise enquanto a esfera extra-
doméstica ocupava o centro de interes-
se tanto pelos enfoques sociológicos
tradicionais quanto por análises mar-
xistas que conceituavam apenas o tra-
balho assalariado como trabalho pro-
dutivo. A relevância econômica da
casa destaca-se no momento de crise,
quando a importância das mulheres
como produtoras de alimentos e admi-
nistradoras da subsistência cotidiana
mais se evidencia. A classificação, enu-
meração e mensuração destas ativida-
des têm sido possibilitadas por mudan-
ças na forma de perguntar onde a
observação tem provido uma lista pré-
codificada de atividades que possibilita
uma melhor apreensão do trabalho
feminino. O emprego de períodos de
referência variados e a especificação
das atividades realizadas no contexto
doméstico e fora do mesmo, com me-
didas do tempo empregado em seu
desempenho por todos os membros do
grupo doméstico, tem sido outra estra-
tégia que possibilita aquilatar melhor a
contribuição social do trabalho femini-
no. A utilização de outras pessoas de
referência e não mais do patriarcal
chefe de família tem possibilitado ave-
riguar melhor a contribuição dos vários
membros da casa. O uso destas técni-
cas de observação do trabalho femini-
no possibilitou verificar recentemente,
entre famílias de trabalhadores agríco-
Ias, a quantidade de tempo dedicada
ao trabalho doméstico. Embora no
patamar mais baixo da pobreza a con-
dição das casas dificulta o trabalho
doméstico, esta camada mais pobre
também concede menos atenção às
tarefas domésticas, A medida em que o
grau de especialização do trabalho ex-
tradoméstico aumenta, o trabalho do-
mestiço também aumenta, Embora se-
jam usados implementos poupadores
de tempo como fogão a gás e geladeira,
a quantidade de bens na casa demanda
maiores cuidados e as crianças rece-
bem mais asseio e atenção.

A
remunerado aliados à consciência gera-
da através da troca de experiência com
outras mulheres sobre a condição co-
mum, tem sido alguns dos caminhos
novos de mudança. No entanto, existe
ainda um longo caminho a percorrer.

Quando as mulheres participam do
trabalho no contexto extradoméstico,
é comum encontrar-se estereótipos que
sexualizam as ocupações. As mulheres
têm lidado com a produção de tecidos,
Também têm sido recrutadas para
ocupações que representam cuidar dos
outros, muitas vezes como substitutas
de mães ou esposas, como professoras,
enfermeiras ou secretárias. As mulhe-
res vêm lenta, porém çónsistenterrien-
te, aumentando sua participação nas
esferas modernas, obtendo emprego.

F ACE as dificuldades econô-
micas enfrentadas pela
América Latina, as mulhe-
res procuraram formas de

prover a subsistência própria e a da
família. Nos grandes centros urbanos
brasileiros, as mulheres casadas com
filhos têm aumentado seu nível de
emprego. Em outros setores a prefe-
rência dá-se por jovens. O achatamen-
to salarial levou a que muitas procuras-
sem fontes de renda. Em média, as que
ganham salário e possuem carteira as-
sinada percebem 40% dos salários
masculinos para igual função. Os sala-
rios menores são devidos ao pressupôs-
to de que constituem renda comple-
mentar. Esta pobreza relativa toma-se
absoluta em casos de separação. So-
mando-se o número de horas de traba-
lho remunerado com as de trabalho
não remunerado, observa-se que o
ingresso das mulheres casadas no mer-
cado de trabalho deu-se sem que hou-
vesse a democratização no espaço do-
mestiço. As mulheres continuam sen-
do as principais responsáveis pelo tra-
balho neste contexto, enquanto os au-
mentos relativos de participação no
trabalho extradoméstico deu-se na fai-
xa de 20 a 49 anos, sendo o maior de
todos na faixa de 30 a 39 anos de idade.
portanto, em idade de casamento.

Muitas mulheres que percebem
renda não sáo contadas como trabalha-
doras. Para melhorar as formas de

ser vendido pelo marido, pai ou outro
membro do grupo doméstico. Se lhe
for perguntado, a mulher dirá que náo
trabalha. Uma pessoa efetuando o re-
censeamento reconhecerá a parte agri-
cola das atividades como trabalho. As
discrepâncias entre os censos demogra-
ficos sobre a população rural e o censo
agropecuário deixam entrever como é
difícil realizar este levantamento, em
particular, quando o trabalho das mu-
lheres é objeto de aferição. Já existe
um acervo de experiências na América
Latina, evidenciando como desenvol-
ver este trabalho, sugeridas mais abai-
xo, após o exame de outras dificulda-
des de apreensão do trabalho femi-
nino.

Mulheres jovens engrossam o con-
tingente de migrantes para áreas urba-
nas, onde parte vai encontrar trabalho
como empregada doméstica. Emprego
doméstico ainda constitui uma das
maiores fontes de atividade para as
mulheres, no Brasil, e em boa parte da
América Latina. Neste caso, a trans-
formação do milho ou do feijão em
alimento é reconhecida como atividade
econômica. Já existem estudos de caso
que demonstram, por exemplo, para o
Chile, que a crise econômica embora
resulte no aumento da participação
relativa das mulheres na força de tra-
balho, diminui a proporção relativa de
mulheres no setor da força de trabalho
constituído pelo emprego doméstico.
No caso do Brasil, embora o emprego
doméstico ainda seja um dos principais
responsáveis pelas taxas de participa-
ção feminina na força de trabalho, o
subsetor de prestação de serviços, on-
de estas atividades estão incorporadas,
apresentou um decréscimo, passando
de 38,S% a 33% da P.E.A. na última
década.

Ainda existe uma outra forma de
atividade econômica que é pouca estu-
dada e que consiste em outra impor-
tante fonte de renda para as mulheres:
o trabalho a domicílio. Há mulheres
que fazem comida, costuras, bordados
e inúmeras outras atividades sem sair
de casa. Muitas vezes as tarefas domes-
ticas se confundem com aquelas prove-
doras de renda. O incremento desta

S mulheres, particularmen-
te no caso da América La-
tina, onde o Brasil confir-
ma a regra, tem constituído

o patamar mais baixo de pobreza. As
mulheres que, tendo ou não homens ao
seu lado, lideram unidades domésticas,
vêem-se sem amparo social. Deve-se
acrescentar que não só o gênero, mas
também a cor da população tem peso
quando se trata de situações de pobre-
za, porém qualquer que seja a raça as
mulheres detêm sempre as piores posi-
ções sociais. Os censos e pesquisas por
amostra domiciliar somente caracteri-
zam mulheres como chefes de família,
se não existe homem presente. Mesmo
assim, estudos empíricos sobre a com-
posição dos grupos domésticos na
América Latina demonstram através
dos casos do Brasil e do Peru que
existe um número crescente de mulhe-
res chefiando sozinhas suas famílias,
uma boa proporção das quais são sol-
teiras. Em comparação com os homens
chefes de família, as mulheres têm
pouca ou nenhuma instmção, são mais
velhas, existem em maior proporção
em centros urbanos do que na Zona
Rural, e mais freqüentemente não pos-
suem renda. As políticas sociais deve-
riam ser realizadas tomando este pata-
mar como base. Porém, a análise da
condição feminina não faz sentido ape-
nas pela observação daquilo que tem
escapado à previdência social.

Do novo Governo espera-se que
inclua, na continuidade do processo de
abertura política, uma atenção maior à
contribuição e às necessidades das mu-
lheres. Iniciando-se pela respostas ao
questionário enviado pela ONU, mes-
mo fora de prazo, pois este será de
utilidade, quando muito, a nível inter-
no. Que seja enviada uma representa-
ção governamental tecnicamente bem
preparada para Nairóbi, conhecendo
bem as questões relativas à condição
da mulher brasileira. Que, em sintonia
com o movimento social, o Ministério
Público seja organizado com instâncias
políticas que analisem a condição femi-
nina e que formulem políticas sociais
adequadas, democratizando os espaços
públicos e diminuindo a sobrecarga
atribuída ao espaço privado, como
contribuição à democratização tam-
bém desta esfera. Que se reconheça,
enfim, a importância do trabalho femi-
nino para o desenvolvimento da nação.

NEUMA AGUIAR
Socióloga e prolessora do IUPERJ
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O sucesso
do Brasília
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Ministro Cloraldino Severo

Transporte
subsidiado
aUANDO 

entregar o Ministério
dos Transportes, cm março próxi-

mo ao seu sucessor, o Ministro Cloraldi-
no Severo vai deixar também um estudo
completo sobre a situação do transporte
coletivo urbano, por ônibus, em todo o
país. Nesse documento, o Ministro preço-
niza e defende a necessidade de o gover-
no subsidiar o transporte urbano do tra-
halhador dc baixa renda, porque conside-
ra que as tarifas desse transporte estão
muito altas para quem vive com um
salário mínimo.

O diagnóstico sobre a situação do
transporte urbano brasileiro foi elabora-
do pelo Secretário de Transportes Urba-
nos, Coronel Stanley Fortes Baptista,
baseado na sua experiência dc Presidente
da Empresa de Transportes Mctropolita-
nos de Rccife-EMTU, no Governo passa-
do, cujo setor ele conseguiu ordenar e
melhorar.

Entre as opções que o Governo po-
dera usar para subsidiar o transporte
urbano por ônibus, principalmente nas
capitais e regiões metropolitanas, é atra-
vés do "vale-transportc", à semelhança
do "vale-alimcntação" a ser concedido
pelas empresas aos seus empregados de
salários mais baixos. As empresas seriam
beneficiadas com incentivos fiscais, prin-
cipalmente abatimento no imposto de
renda, como contrá-partida pela conces-
são desse benefício aos seus empregados.

Embora não quisesse informar, ofi-
cialmcntc, quais as alternativas que o
governo poderá adotar pura subsidiar o
transporte urbano, o Ministro Cloraldino
Severo admitiu que o.s recursos do Finso-
ciai poderão ser utilizados para cobertura
desse subsídio.

Ele estimou que, só para atender às
populações de baixa renda das regiões
metropolitanas brasileiras, o governo
precisaria, no mínimo, dc Çr500 bilhões.
Se for atender a todas as capitais e às
cidades de porte médio, esse número
sobe para a casa de Cr$ 1 trilhão. Para o
Ministro, onde encontrar esses recursos é
a grande dificuldade para estabelecer o
subsídio no país.

Mas, além das medidas de ordem
financeira, o Ministério dos Transportes
está procurando medidas técnicas e admi-
nistrativas visando à redução do custo do
transporte e, conseqüentemente, a redu-
çáo das tarifas. Uma dessas medidas,
apontada pelo Ministro, é a utilização de
gás natural nos ônibus que permitirá
reduzir em 30% o custo atual das tarifas.

A sobrevivência
do PDS gaúcho
A 

resistência conjunta pela preserva-
çáo do PDS no Rio Grande do Sul

desencadeada pela maioria dos 150 pre-
feitos do Partido, deputados estaduais e
federais faz prever dificuldades para arti-
culação da Frente Liberal no Estado.
Pelo menos, remotamente se confirmará
— a curto ou médio prazo — o anúncio
do Senador Carlos Alberto Chiarelli, in-
tegrado à nova sigla, de uma evasão em
massa de pedessistas, transformando a
"Frente" no segundo maior Partido
gaúcho.

Numa surpreendente reação diante
da ofensiva "frentista", as bases partida-
rias, normalmente caracterizadas pelo
anonimato, assumiram destacada posição
no elenco político-partidário regional. O
presidente da Associação de Prefeitos do
PDS gaúcho, Carlos Azambuja (Prefeito
nomeado de Bagé, área de segurança)
anunciou que os dirigentes municipais
permanecerão no PDS "a qualquer
custo".

Amanhã, os prefeitos marcharão em
massa sobre a Capital gaúcha, para deci-
direm uma posição conjunta na sucessão
e nos destinos partidários. De atemão, se
sabe que a grande maioria quer mesmo
defender o PDS até os limites máximos
da sua sobrevivência. Para eles, o dead-
line do Partido só será determinado caso
o Deputado Paulo Maluf ou seu grupo
venham a comandar definitivamente o
PDS nacional."Se isso acontecer o PDS gaúcho
morrerá ou se suicidará imediatamente",
alertou Carlos Azambuja. Os membros
da Frente Liberal — entre eles se incluem
o Senador Carlos Alberto Chiarelii, o ex-
Governador Amaral de Souza e outros
líderes regionais — contam justamente
com essa probabilidade para absorverem
futuramente os órgãos do PDS gaúcho.

Porém, para evitar a ruina total, os
pedessistas renitentes do Estado — o
presidente regional, Deputado Victor
Faccioni, o Governador Jair Soares, o
líder do Governo na Câmara, Deputado
Nelson Marchezan — apostam na derro-
cada do malufismo apôs a reunião do
Colégio Eleitoral. Com isso, «floresceria
a democracia social, a ponto de recon-
quistar as perdas para a Frente Liberal.
Mas todos concordam: "É uma luta difí-
cil, mas vamos tentar até o fim".

primeiro avião EMB-120 Brasília
será entregue pela Embraer, no dia

2 de junho de 1985, à Provincetoyvn
Boston Arlines, dos Estados Unidos, du-
rante o Salão Aeroespacial de Lc Bour-
get, na França. Os ensaios e testes com o
aparelho, visando a sua homologação,
deverão ser concluídos até o final do mês
para quando está prevista a obtenção dos
certificados que permitirão à aeronave
voar em todo o mundo.

Os testes com o Brasília começaram a
ser feitos hâ pouco mais de um ano, logo
que voou o primeiro protótipo, em São
José dos Campos. Segundo relatório da
EMBRAER, a cada avaliação, os técni-
cos da empresa constatavam que, deter-
minados parâmetros sobre a performance
do avião, eram melhores que a teoria dos
projetos, resultando na constatação de
que ele, hoje, é mais veloz e econômico
do que previam as projeções iniciais.

O Brasília, avião pressurizado para
30 passageiros, é o mais sofisticado já
produzido no país e foi projetado para
incorporar todas as tecnologias aeronáu-
ticas disponíveis atualmente nd mercado.
De acordo com a EMBRAER, cada um
dos 40 mil itens que entram na composi-
ção do aparelho foi testado separadamen-
te, enquanto cada sistema projetado era
submetido a uso simulado em compu-
tadores.

Fora do hangar, três protótipos vêm
levantando vôo diariamente, com sofisti-
cado equipamento de aferição do com-
portamento da aeronave no ar, já tendo
realizado mais de 1 mil horas de vôo. No
Brasil, o órgão homologador é o CP A —
Centro Técnico Aeroespacial —, que,
buscado no trabalho de quatro comis-
sões, também homologará o avião para o
mercado norte-americano, por força de
um acordo bilateral que esse centro tem
com o FAA — Federal Aviation Admi-
nistration daquele país.

As normas do FAA, segundo a EM-
BRAER, são aceitas por organismos con-
gêneres dos principais países, como a
Inglaterra, França e Austrália. Além dis-
to, no caso do Brasília, todos os testes
estão sendo acompanhados, através de!
relatórios, por autoridades internacionais
às quais foi solicitada a homologação
simultânea do avião.

Apoio nordestino
cobrado
CONSERVAR 

o comando político
da região Nordeste e ter força sufi-

ciente para influir no próximo governo,
seja a nível de formação de equipe ou na
liberação de recursos. Esta foi a principal
preocupação do grupo de oito dos nove
governadores do Nordeste que esteve
reunido em Natal no último dia 28 dc
dezembro, quando foi lançada uma nota
destacando a necessidade de coesão dos
governadores, reafirmando o apoio à
candidatura Tancredo Neves, c fixada a
disposição dc exigir do próximo governo
tratamento prioritário à região.

A revelação foi feita por um dos
participantes da reunião em que esteve
ausente apenas o Governador João Dur-
vai, da Bahia. Segundo a mesma fonte,
uma outra preocupação do grupo foi
relacionada com a possibilidade de elei-
ções diretas para as Capitais em 85.
Acham os governadores que essas elei-
ções podem trazer sérios problemas para
as administrações municipais e até mes-
mo para suas administrações.

Eles trataram, ainda, dos principais
problemas da região, com cada um rela-
cionando os mais urgentes. A implanta-
ção de um programa de irrigação privada
voltado para o pequeno produtor é uma
das reivindicações básicas dos governado-
res, que condenam os programas de
emergência até hoje desenvolvidos na
região.

A reformulação da Sudene, de forma
a restituir ao órgão o prestígio que des-
frutou na época de sua criação é outra das
importantes reivindicações dos governa-
dores —- brevemente voltam a se reunir
para a elaboração de um documento
reivindieatório a ser entregue ao presi-
dente eleito, após 15 de janeiro —, que
pretendem, também, lutar por uma am-
pia reforma tributária capaz de possibili-
tar a autonomia dos Estados.

Embora tenha durado pouco tempo
— apenas cerca de três horas —, a
reunião revestiu-se de uma tomada de
posição política dos governadores nor-
destinos, pois, revelou um dos participan-
tes, além de reivindicar em nome da
região, o grupo pretende que, após sua
eleição, Tancredo Neves prestigie o Nor-
deste na "mesma 

proporção da importân-
cia que teve a adesão dos governadores
em um momento crítico e decisivo da
sucessão presidencial",
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Tancredo Neves
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várias projeções da evoluçáo dos
requisitos de financiamento externo do
Brasil nos próximos anos. oficiais ou
não. divulgadas nos últimos meses de

1984 emergiu um raro consenso: o de que mantido
suspenso o pagamento de amortizações da divida
bancária, o montante de novos recursos externos
necessário a que o país volte a crescer a taxas
superiores a 5 por cento é compatível com estimati-
vas conservadoras sobre a capacidade de acomoda-
çào financeira dos bancos privados e agências
multilaterais, mesmo com as taxas de juros estabili-
zando-se no elevado patamar atual.

A súbita mudança da posição externa brasilei-
ra ilustrada por essas previsões é um fato indiscutí-
vei. provocado, principalmente, pelos resultados
surpreendentes do balanço comercial no passado
recente. Entretanto, qualquer avaliação prospectiva
realista do problema da dívida externa não pode
prescindir de analisar em detalhe a grande instabili-
dade potencial a que estão sujeitas as taxas interna-
cionais de juros no futuro previsível.

Afastada a possibilidade de novos aumentos
no preço do petróleo, o nível das taxas de juros é
hoje o parâmetro-chave na determinação da posi-
ção externa brasileira. Um aumento súbito de
alguns pontos percentuais nas taxas nominais afeta-
ria radicalmente as atuais previsões otimistas sobre
o comportamento do balanço de pagamentos brasi-
leiro não só por seus efeitos diretos sobre o montan-
te dos pagamentos de juros, mas indiretamente,
através dc impactos negativos de várias ordens
sobre o dinamismo das exportações. Por um lado, a
alta dos juros afetaria imediatamente o preço dos

produtos primários ao deprimir a demanda por
estoques nos centros consumidores. Por outro lado,
seu impacto recessivo sobre as economias centrais
reforçaria a tendência à queda dos preços das
commodtties e comprometeria substancialmente o
desempenho das exportações industriais. Note-se
que — além do fato de que tendências recessivas
nos países industriais exacerbariam pressões prote-
cionistas — a possibilidade de aumento da competi-
tividade das exportações de manufaturados a curto
prazo está hoje limitada tanto pelas restrições
impostas a desvalorizações cambiais reais pelo obje-
tivo de combate à inflação quanto pelo bloqueio
imposto à extensão de estímulos fiscais e creditícios
oficiais, o que torna o crescimento das exportações
de produtos industriais fortemente dependente do
crescimento dos países centrais. A discussão sobre a
probabilidade de que o Brasil possa voltar a enfren-
tar problemas cambiais no futuro próximo reduz-se,
assim, à discussão da probabilidade de ocorrência
de uma alta explosiva de juros.

DWIDÃJEXTERNÁ
Quando as incertezas permanecem
Apesar dos sinais de melhora dos problemas de liquidez a curto prazo, as ati-
tudes relativamente moderadas da Argentina e do Brasil podem ser substi-
tuídas durante 1985 por atitudes mais duras na negociação da dívida externa.

Existem hoje ao menos dois cenários em que
isto pode vir a ocorrer. O primeiro é o de que um

grande devedor enfrente problemas de liquidez que
o levem ã suspensão unilateral de pagamentos.
Dado o alto grau de exposição dos maiores bancos,
um evento desta natureza teria sérios efeitos sobre a
estabilidade financeira mundial, com impacto ime-
diato sobre as condições internacionais de crédito. •
O segundo é o de uma perda súbita de confiança na
manutenção do valor do dólar em relação às-princi-
pais moedas. Isto porque, dado o diferencial de
taxas de juros entre Nova Iorque e os demais
centros financeiros, expectativas de rápida desvalo-
rização do dólar afetariam negativamente a deman-
da internacional por ativos denominados na moeda
americana, do que depende crucialmente o finan-
ciamento do gigantesco déficit de pagamentos em
conta corrente dos Estados Unidos. Nestas circuns-
tâncias, para evitar que a expectativa de queda
precipitada do dólar se transforme em profecia,
provocando o recrudescimento da inflação cujo
controle continua sendo a prioridade maior do
governo Reagan, as autoridades monetárias não
teriam alternativa senão elevar substancialmente as
taxas de juros para restaurar os influxos de capital e
reequilibrar o balanço de pagamentos.

Embora a ocorrência destes eventos deva
permanecer como fonte potencial de incertezas na
economia internacional por tempo indefinido, não é
provável que venha a constituir ameaça à estabilida-
de das taxas de juros ao longo do próximo ano.
Uma depreciação abrupta da moeda norte-
americana é de difícil previsão, embora permaneça
uma possibilidade concreta enquanto persistir o
irrealismo da manutenção do dólar aos níveis
atuais, extremamente sobrevalorizados em relação
às outras principais moedas. Nos últimos dois anos
o comportamento dos mercados financeiros contra-

riou todos os prognósticos de um reajuste rápido e
substancial da paridade efetiva do dólar justificados
pela erosão do balanço comercial americano.

Do mesmo modo, diminuiu sensivelmente a
probabilidade dc que um dos três grandes devedo-
res venha a enfrentar problemas em 1985 que
inviabilizem a manutenção do serviço da dívida. A
posição externa brasileira e, especialmente, a mexi-
cana, evoluíram em 1984 de modo a permitir certo
otimismo quanto às perspectivas dc curto prazo.
Até recentemente apenas a economia argentina
continuava a enfrentar grandes dificuldades em
gerar os excedentes comerciais necessários a reduzir
os requisitos de financiamento externo a níveis
aceitáveis pelos bancos. Entretanto, a percepção,
pelos credores, da ameaça representada por um
colapso cambial da Argentina e a queda relativa da

• demanda por novos recursos por parte dos outros
grandes devedores facilitaram enormemente o su-
cesso das negociações entre os bancos e o governo
Alfonsin após o acerto argentino com o FMI.
Segundo notícias recentes, negociações para um
grande empréstimo que permitirá o financiamento
das contas externas argentinas cm 1985 — da ordem
de nada menos de 10 por cento da dívida bancária
argentina atual — estão praticamente concluídas.

Entretanto um exame do problema da dívida
em um horizonte mais longo, em que se considerem
algumas das conseqüências políticas da continuação
do atual processo de ajuste sugerem preocupações
de ordem diversa das levantadas na discussão dos
problemas dc liquidez a curto prazo feita acima.

Com as perspectivas de manutenção das taxas
internacionais dc juros a níveis pelo menos iguais
aos atuais c dc crescimento modesto do comércio
mundial ao longo dos próximos dois a três anos. o
cumprimento das obrigações externas pelas grandes

economias latinoamericanas implica cm transferir
anualmente aos países credores parcela substancial
do excedente gerado por essas economias apenas a
título dc pagamento dc juros por um período
indeterminado. Alem disso, como, nas condições
atuais, o montante da dívida bancária bruta dos
maiores devedores deve permanecer praticamente
inalterado ao longo dos próximos anos, comprome-
te-se indefinidamente a estabilidade econômica e
social desses países ao mantê-los sob a constante
ameaça de resultados adversos na loteria das taxas
de juros..

NESSAS 

condições, o náo equaciona-
mento de uma solução que reintrodu-
za a previsibilidade dos montantes do
serviço da dívida e a exequibilidade de

sua liquidação a longo prazo em condições razoa-
veis de crescimento interno torna impraticável,
nestes países, o planejamento da ação de governo
na esfera econômica. Fórmulas para uma solução
negociada duradoura do problema da divida exis-
tem e são conhecias. Todas, todavia, pressupõem
necessariamente uma restruturação das atuais con-
dições contratuais, o que só pode ser realizado se
bancos e, especialmente, governos dos países credo-
res aceitarem repartar com os devedores o ônus do
ajuste.

Foram em grande medida preocupações em
criar um clima propício à busca dc soluções deste
tipo, que envolvessem a cooperação entre os gover-
nos dc países credores e devedores, que informaram
o movimento diplomático liderado por Argentina e
Brasil que resultou na primeira resolução conjunta
dos países latino-americanos sobre a questão da
dívida, em meados do ano passado. Entretanto, a
reação desinteressada dos países credores ao apelo
limitado feito cm Cartagena — pouco mais do que

uma exortação a esses países para que pautassem
suas ações de política econômica doméstica conv
respeito a princípios elementares dc interdependôn-
cia na esfera das relações econômicas internacionais
— não indica que eles estejam preparados para
patrocinar ações mais ambiciosas no sentido dc
buscar soluções duradouras para o problema da
dívida. Com efeito, a lição a ser retirada do
aparente insucesso de Cartagena é a dc que a
efetividade dc ações coletivas dos grandes devedo-
res latino-americanos no sentido dc promover uma
solução mais equânime e duradoura para o proble-
ma da dívida depende tanto da disposição política
desses países — em especial da Argentina, Brasil e
México — em formular coletivamente uma propôs-
ta concreta de reestruturação, quanto dc sua capaci-
dade de apoiar essa demanda coletiva com firmeza.

É certo, entretanto, que, se inferida a partir da
experiência recente, a probabilidade de um endure-
cimento conjunto da posição negociadora desses
países, por vários motivos, se revela baixa. Por
outro lado, a crescente evidência da imratabilidnde
do problema da dívida argentina a longo prazo e a
posse, no Brasil, de um Governo com respaldo
popular e comprometido com a retomada sustenta-
da do crescimento e o combate à inflação — para o
que se exige recuperar um grau mínimo de previsi-
bilidade quanto à evolução da posição externa a
médio prazo — podem introduzir durante 1985, em
Buenos Aires e Brasília, alterações importantes na
percepção dos custos e benefícios da adoção de uma
posição negociadora mais dura.

Assim, apesar dos sinais de melhora dos
problemas de liquidez a curto prazo, pode-se,
paradoxalmente, presenciar mudanças nas condi-
ções que até aqui presidiram as atitudes relativa-
mente moderadas de Argentina e Brasil na diplo-
macia da dívida externa. Entretanto, afastada como
está a hipótese de uma crise cambial iminente, o
endurecimento isolado da posição de um desses
países é altamente improvável. Em última análise, a
tendência a uma postura mais agressiva será limita-
da ao plano da retórica ou transbordará para o
campo das ações práticas conforme a capacidade
que esses dois países demonstrem, conjuntamente,
em quebrar eventuais resistências, no âmbito do
grupo de Cartagena, à formulação de uma proposta
coletiva de reestruturação da dívida c cooperação
mútua em caso de confrontação.

WINSTON FRITSCH
Professor do Departamento de Economia da PUC/RJ

Argentina: um átomo à frente do Brasil
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A política nuclear argentina não estabeleceu
nenhum compromisso comercial para a construção
de centrais nucleares. O sucesso do programa
nuclear argentino deve-se ao fato de que foi
planejado e administrado por especialistas. ,

AS 

principais diferenças
entre os programas nu-
cleares brasileiro e argen-
tino começam no plano

institucional.
O programa argentino é conduzi-

do por um único organismo, a Co-
missão Nacional de Energia Atômica
— CNEA que é, ao mesmo tempo,
responsável pela concepção e execu-
ção da política nuclear do governo
argentino, pela execução de diversos
projetos dc pesquisa, através de seus
institutos especializados e, ainda, pe-
lo programa de construção dc unida-
des nucleares de potência.

No Brasil, o programa nuclear
dcsdohra-se cm duas vertentes: a
nacional, encabeçada pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear —

CNEN e a da NUCLEBRÁS, que
procura implementar o Acordo Nu-
clear Brasil-Alemanha.

A nossa CNEN é responsável
pelo planejamento e supervisão da
execução da política nuclear e, cm-
bora dedique-se também à pesquisa,
particularmente em seus institutos
IEN e IRD, a maior parte da pesqui-
sa nuclear no Brasil é realizada em
organismos estaduais e cm universi-
dades, tais como o Instituto de Pes-
quisas Energéticas e Nucleares —

JPEN, de São Paulo (antigo 1EA),
os Institutos de Física da USP e da
UNICAMP. o Departamento de
Ciência dos Materiais da Universida-
dc de São Carlos, ó Centro de Ener-
gia Nuclear na Agricultura — CE-
NA. de Piracicaba, o IEAv, de São
José dos Campos, etc. Muitos pro-
gramas dc pesquisa cm curso nessas
instituições, embora genuinamente
nacionais, contam com assistência
técnica externa, principalmente no
que diz respeito ao aperfeiçoamento
de pessoal especializado. Os interes-
ses dessas organizações são,-de certo
modo, defendidos perante o Gover-
no Federal pela CNEN.

Enquanto isso a NUCLEBRÁS
é responsável pelo projeto e constru-
ção das centrais nucleares de potên-
cia e por atividades industriais como
a fabricação de componentes pesa-
dos para essas centrais, exploração e
beneficiamento dc minério de urâ-
nio, fabricação de elementos com-
bustíveis, etc. Para a execução de
seu plano dc ação, a NUCLEBRÁS
associou-se à empresa alemã Kraft-
werk Union (KWU), subsidiária da
Siemens.

É natural que a Kraftwerk
Union, como grande empresa priva-
ria que c. defenda seus interesses
comerciais com habilidade c compe-
tência Um desses interesses é. certa-
mente o dc vendei seus produtos e
serviços no mercado dc exportação.

particularmente no Brasil, dc modo

que sua associação com a Nuclebrás
resulta numa disputa orçamentária
com a CNEN.

Assim temos, de um lado. as
instituições de pesquisas nucleares e
as universidades citadas, lideradas
pela CNEN, defendendo um progra-
ma nuclear autônomo, com pequena
margem dc assistência externa, so-
mente quando isso for indispensável
— e, de outro lado, a Nuclebrás/-
KWU defendendo, evidentemente,
um programa de caráter mais comer-
ciai, no qual procura-se obter o má-
ximo dc recursos orçamentários para
construir o maior número possível de
centrais nucleares, mesmo sabendo

que poderemos atender p demanda
dc eletricidade, até a primeira déca-
da do próximo século, apenas com
centrais hidroelétricas, que custam
de três a quatro vezes mais barato

que as nucleares de mesma potência.
De 1975, quando foi assinado o

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha',
até fins de 1982, quando surgiu o

problema da contratação de emprei-
teiras para a construção de Angra
III, a Nuclebrás estava levando níti-
da vantagem nessa disputa, o que
causava grandes prejuízos ao desen-
volvimento da tecnologia e da indús-
tria nuclear no Brasil: programas
foram dcsacelcrados ou desativados,
à míngua de recursos; equipes foram
desmanteladas c dispersadas; criou-
se um clima de insegurança incompa-
tível com o trabalho dc pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, etc.

Esta situação explica, em parte,
o maior desenvolvimento da tecnoló-
gia e da indústria nuclear na Argcnti-
na, onde não se estabeleceu nenhum
compromisso comercial de longo
prazo com outros países, para a
construção de centrais nucleares. Ali
cada projeto é tratado de per se, em
concorrências independentes, e os
paêotcs são desagregados cm suas
partes constituintes; muito embora a
primeira central argentina, Atucha I
— que no mês passado completou 10
anos dc operação sem nenhum pro-
blema — tenha sido construída cm
regime de turn-key. Mas, como não
havia compromissos com ninguém, a
central seguinte — Embalsc — que
começou a operar cm 1982 foi objeto
de concorrências internacionais para
o sistema nuclear de geração de
vapor (ganha pela Atomic Energy of
Canada Ltd.), para o grupo turbo-
gerador (ganha pela Italimpranti
S.p.A) para os sistemas convencio-
nais (ganhas por diversas firmas ar-
gentinas e de outros países).

Para a central que está sendo
executada, Atucha II. as atividades
de Arquiteto Industrial são exercidas
pela ENACE. empresa ligada à

CNEA, com 75% de participação
inicial argentina e 25% de participa-
ção inicial da KWU, semelhante, nas
aparências, à nossa NUCLEN, mas
diferente na realidade, pois garante
uma eficiente interação com as insti-
tuições dc pesquisa da CNEA. Co-
mo na NUCLEN, a participação da
KWU na ENACE é decrescente,
devendo anular-se em 1995.

Quanto aos serviços dc engenha-
ria de detalhes e montagem, a EN A-
CE entregou-os à NUCLAR, em-

presa privada argentina, resultante
da associação de algumas importan-
tes firmas dc engenharia e monta-

gem do país.
No que diz respeito ã participa-

ção da indústria argentina no forne-
cimento de componentes para as
centrais nucleares, pude constatar,
na visita que fiz aos estabelecimentos
Pcscarmona, cm Mcndoza, que não
haverá maiores problemas para a
fabricação, no país, dos componen-
tes pesados para a central de Atucha
II, com exceção do vaso de pressão

De 1975, quando
foi assinado o

Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha,
até fins de 1982,

a Nuclebrás
estava levando

nítida vantagem
nesta disputa...

do reator. Entretanto, mesmo este
componente poderá ser fabricado na
Argentina, para futuras centrais.

Assim, com uma política inteli-
gente de ampliação de uma empresa
industrial privada, o Estado não pre-
cisou investir numa fábrica de com-
ponentes pesados, do gênero dc nos-
sa NUCLEP, que sendo uma asso-
ciação da NUCLEBRÁS com a
KWU, GHH e Voest, causa-nos,
além do prejuízo do investimento
antecipado, grandes problemas, pois
é utilizada como instrumento para
uma tática de fatos consumados, co-
mo agora está ocorrendo: sem que
tenha havido encomenda, a NU-
CLEP alega que já começou a fabri-
cação dos componentes pesados para
as centrais de Iguape, em São Paulo,
colocando-nos diante da seguinte op-

ção: o prejuízo maior, que seria
construir Iguape, apesar de termos
aproveitamentos hidroelétricos mui-
to mais econômicos a serem cons-
truídos; ou o prejuízo menor que
seria deixar os componentes pron-
tos, estocados na fábrica, acumü-
lando custos financeiros e dc manu-
tençào. Em qualquer alternativa, o
Brasil sai perdendo...

O sucesso do programa nuclear

argentino deve-se principalmente ao
fato dc que ele foi planejado e é
administrado por especialistas, que
têm uma noção precisa c aprofunda-
da dos problemas envolvidos.

O grande idealizador do progra-
ma foi o engenheiro Jorge Sábato,
então diretor da CNEA, que teve
todo o apoio de sucessivos presiden-
tes da entidade, os quais, de resto,
também eram especialistas còmpe-
tentes.

Uma observação que fizeram.
praticamente todos os meus interlo-
culorcs, na recente visita que fiz ao
Centro dc Pesquisas dc Ezeiza, per-
tencente à CNEA, foi dc que as
negociações e o processo decisório
relativo à política nuclear argentina e
sua implementação são dc exclusiva
responsabilidade da própria CNEA,
ou seja, de .especialistas cm tecnoló-

gia e indústria nuclear. Segundo
eles, qualquer participação de pes-
soas que não tenham uma efetiva
vivência profissional no setor ou,

pior ainda, a ingerência de leigos e
dc homens dc negócios, ou de repre-
sentantes dc firmas estrangeiras inte-
ressados em exportar equipamentos,
resulta catastrófica para a indústria
nuclear.

Preservando a autonomia da
CNEA, os argentinos atingiram a
auto-suficiência na indústria nuclear.
Hoje eles são capazes dc projetar c
construir suas centrais núcleo-
elétricas e de produzir os combustí-
veis que elas consomem, desde a
mineração até a fabricação das pasti-
lhas dc oxido de urânio e dos ele-
mentos combustíveis.

Finalmente, eles estáo muito
adiantados também nas fases finais
do ciclo do combustível, quais sejam
o reprocessamento e o descarte de
rejeitos. A propósito, tive a oportu-
nidade de visitar, em Ezeiza, as
obras da unidade de reprocessamen-
to de combustíveis irradiados. A
construção civil está concluída e a
instalação dos equipamentos, bem
adiantada. Os responsáveis pelo pro-
jeto infqrmam que a unidade entrará
cm operação dentro dc um ano e
meio, com capacidade para repro-
cessar, anualmente, 5 toneladas de
combustíveis da central dc Embalse.
Esta central não está sujeita às salva-

guardas da Agência Internacional de
Energia Atômica, pois seu sistema
nuclear de geração de vapor foi cons-
traído sob a responsabilidade direta
da CNEA. que desenvolveu também
o know-how para a fabricação dos
combustíveis, uma vez que os cana-
denses, que elaboraram o projeto,
retiraram-se do empreendimento em
1974, quando a índia, que também
estava associada a eles, explodiu sua
bomba atômica.

O reprocessamento anual de 5
toneladas dc combustíveis irradiados
num reator como o de Embalse re-
sultará, entre outras coisas, cm di-
versos actinídeos. como o plutônio,
do qual serão produzidos cerca de 15
kc por ano.JOAQUIM FRANCISCO

DE CARVALHO
Engenheiro especializado
em tecnologia energética



A corrupção como sistema de governo
Petrucio
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A corrupção, no México, é subproduto do regime que domina o país, há anos. Mais: é essencial ao seu funcionamento.
O regime sempre se valeu dela. Agora, quer combatê-la, pois ela começa a lhe criar problemas

NOS 

fins de semana, as famílias
saem a passeio para olhar,
embasbacadas, a mansão neo-
gótica com janelas indevassá-
veis que domina uma colina

arborizada nas cercanias da Cidade do Mexi-
co. Elas passam, cautelosamente, pelos por-
toes de ferro batido, de sete metros de
altura, como se estivessem invadindo uma
propriedade vigiada por 50 policiais armados
— o que acontecia até recentemente. Sen-
tem-se confiantes, sobem em cadeiras para
olhar as colunas de mármore e os murais
representando ninfas que se encontram no
interior, e levantam a voz indignadas.
"Aqui", diz um homem a seus filhos, irmãos
e parentes, 

"aqui está a nossa dívida ex-
terna".

Apelidada agora de "museu da corrup-
ção", a mansão foi construída pelo ex-chefe
de polícia da Cidade do México por 2,5
milhões de dólares, quantia esta correspon-
dente a uma pequena parte da fortuna que,
segundo as autoridades mexicanas, ele teria
acumulado ilicitamente enquanto no referi-
do cargo. Nos jardins, projetados por paisa-
gista, encontram-se, entre lagos, fontes e
esculturas, uma discoteca, estábulos, um
pista para corrida de cães, uma quadra de
tênis, uma piscina e uma garagem ainda
ocupada por uma coleção de carros de estilo.
Murmura um grupo de mexicanos da classe
média ao examinar a arena. "Deveriam
colocar Durazo (o proprietário) aqui, para
que lutasse com os leões", sugere um.
"Não", retorque outro, "ele iria provável-
mente suborná-los".

O Governo do Presidente Miguel de Ia
Madrid Hurtado, com dois anos de duração,
confiscou a propriedade e abriu-a ao público
como símbolo de sua luta contra a corrup-
ção, uma doença endêmica que se transfòr-
mou em epidemia no governo de seu ante-
cessor, José Lopez Portillo. O governo tam-
bém processou Durazo por extorsão, e está
solicitando a sua extradição aos Estados
Unidos. Outras personalidades do governo
passado, como Jorge Diaz Serrano, que era
presidente da Petróleos Mexicanos—Pemex,
já se encontram na cadeia e uma nova
legislação foi promulgada a fim de impedir o
"enriquecimento inexplicável" — um eufe-
mismo predileto dos mexicanos — da futura
geração de servidores públicos.

U novo regtme aeu um bom exemplo ao
prender alguns funcionários desonestos, mas
outras personalidades e grupos políticos im-
portantes escaparam às investigações sobre a
proveniência de suas.fortunas. Pior ainda,
existe muita corrupção nos escalões inferio-
res da polícia e da administração para que os
mexicanos possam acreditar que os escalões
políticos superiores estejam se comportando
de forma diversa.

Tendo apostado consideravelmente na
sua imagem de honestidade, é compreensí-
vel que o governo tenha ficado pasmo ao ler,
em maio de 1984, a afirmativa de Jack
Anderson em sua coluna sindical de que o
serviço de inteligência americano dispunha
de provas de que o. próprio De Ia Madrid
teria enviado milhões de dólares park o
Exterior. O Presidente sentiu-se caluniado,
os intelectuais de esquerda acorreram em
sua defesa e o Departamento de Estado
americano negou a existência de tais provas.
O mal irreparável, entretanto, estava feito:
muitos mexicanos comuns acreditaram na
notícia, conforme foi constatado pelas pes-
quisas de opinião efetuadas secretamente
pelo governo.

O problema começa com a própria pala-
vra "corrupção", 

que coloca este hábito em
um contexto moral que muitos mexicanos
não reconhecem. Para eles. os crimes econô-
micos não têm a mesma gravidade que as
ofensas físicas ou espirituais.

Em 1952. Adolfo Ruiz Cortines chegou

mesmo a apontar o seu antecessor Miguel
Alemán Valdes, quando denunciou "os ser-
vidores públicos venais" em seu discurso de
posse como Presidente. Ao assumir o poder
em 1970, Luis Echeverría Alvarez declarou
que a "presidência não era um despojo de
guerra," e López Portillo em 1976 advertiu
que a desonestidade "é um câncer a consu-
mir nossa sociedade." Em 1982 foi a vez de
De Ia Madrid desafiar a justificativa tradicio-
nal: "Não aceitarei a corrupção como o
preço a ser pago pela estabilidade e pela
eficiência do nosso sistema."

Nesta ocasião, entretanto, era preciso
algo mais do que palavras. Durante os dois
governos anteriores, a prática da corrupção
havia aumentado substancialmente. O papel
do governo em uma economia em rápida
expansão aumentara gerando vultosos recur-
sos e criando as oportunidades para peque-
nos furtos. Os elevados créditos externos e a
.crescente receita do petróleo financiavam os
contratos efetuados pelo setor público em
uma escala há poucos anos impensável. Os
contratos para a construção de siderúrgicas,
de projetos turísticos, de metrôs, de refina-
rias e poços de petróleo ocasionaram auto-
maticamente o pagamento de comissões e de
suborno. "O problema da corrupção", ob-
servou um funcionário a respeito do esban-
jamento do Governo durante a década de
70, "é que 100 pesos acabam sendo gastos
desnecessariamente a fim de se roubar 10
pesos."

A 

situação agravou-se com a mu-
dança dos "aspectos qualitati-
vos" da corrupção. Quando o
país era governado principal-
mente por políticos apoiados

por suas bases, o dinheiro era repassado pela
máquina política em troca de lealdade. Era
uma forma de redistribuir riqueza pela estru-
tura do poder e como tal concorria para a
estabilidade.

Entretanto, com o reforço da autoridade
presidencial, especialmente a partir de 1970,
o rJbder passou a ser exercido cada vez mais
de cima para baixo: os empregos que eram
anteriormente dados, em recompensa, aos
astutos operadores políticos, passaram a ser
preenchidos por tecnocratas sem representa-
tividade política ou pelos amigos do Presi-
dente.

Ao final do último Governo, a atenção e
a raiva estavam centradas no próprio López
Portillo, no insuportável nepotismo de seu
Governo e no extravagante modo de vida.de
sua esposa e de sua família. Nenhuma prova
de que ele fosse pessoalmente desonesto
veio jamais a público, mas os mexicanos
espalham avidamente o boato de que ele
figuraria entre os 10 homens mais ricos do
mundo. O Presidente parecia ser totalmente
indiferente à impressão por ele causada.
Durante os últimos 18 meses de seu gover-
no, construiu um conjunto de cinco mansões
com quadras de tênis, piscinas, estábulos e
um ginásio, no alto de um morro circundado
por uma autopista usada diariamente por
milhares de pessoas. Dois dias antes de
transmitir o cargo chegou mesmo a descre-
ver o seu filho José Ramón.-por ele indicado
para a função de Vice-Secretário do Planeja-
mento e do Orçamento, como "o orgulho do
meu sistema compradeseo".

O Governo transformou em exemplo
dois símbolos da época de Lopez Portillo:
Durazo e Diaz Serrano. Ambos alcançaram
o poder em virtude de sua amizade com o
ex-Presidente. Não desfrutanto atualmente
da proteção de algum grupo político, torna-
ram-se alvos fáceis. A perseguição feita aos
dois foi aclamada como prova da "renova-

ção moral", mas os métodos escusos por eles
introduzidos na polícia e na indústria petrolí-
fera. não foram eliminados.

A "personalização" da corrupção é bem
ilustrada pelo caso de Durazo. El Negro,

como era cognominado, foi amigo de infân-
cia tanto de Lopez Portillo como do seu
antecessor Luis Echeverría. No início da
década de 70. foi nomeado chefe de opera-
ções da unidade da Polícia Federal sediada
no aeroporto internacional da Cidade do
México, onde começou a fazer fortuna. Seus
métodos não passaram despercebidos. Em
janeiro de 1975, a Agência de Controle de
Tóxicos dos Estados Unidos informou às
autoridades mexicanas que Durazo havia
sido secretamente indiciado pelo Tribunal
de Miami por contrabandear cocaína para os
Estados Unidos, mas nenhuma medida foi
tomada contra ele.

Quando em setembro de 1975, Lopez
Portillo foi escolhido candidato à Presiden-
cia, Durazo foi encarregado da segurança da
campanha. E 15 meses depois, o novo Presi-
dente nomeou-o chefe das Forças Policiais
da Cidade do México, apesar de ciente do
processo em curso em Miami. "Pôs um
ladrão para apanhar ladrões", explicou na
época um constrangido funcionário. E a
partir daí, escudado em seus amigos do
Palácio Nacional, Durazo teria, segundo as
acusações formalizadas contra ele, dedica-
do-se a espoliar a polícia e a construir um
império do crime.

Até fugir para o exterior seis anos mais
tarde, apenas os seus excessos em público
eram notórios. A sua escolta composta de 15
carros policiais fechava as pistas antes de sua
passagem; dava presentes exorbitantemente
caros aos políticos influentes; subornava
jornalistas e providenciava carros e guarda-
costas para editorialistas de destaque. Con-
vidava também chefes de polícia americanos
e europeus para visitá-lo com todas as despe-
sas pagas e, embora recebesse apenas um
modesto salário do Governo, construiu casas
avaliadas em milhões de dólares tanto na
Cidade do México, como na localidade turís-
tica de Zihuatanejo, no Pacífico. Chegou até
mesmo a pressionar o Supremo Tribunal
para que lhe concedesse o título de doutor
honoris causa em Direito.

Em vez de moderar seus excessos, Lopez
Portillo parecia estimulá-los, promovendo
Durazo a General de quatro estrelas, em
meio aos protestos do Exército.

Mas com a mudança de governo em
1982, o ex-assessor pessoal de Durazo, José
Gonzalez virou-se-contra ele. Gonzalez pu-
blicou um livro intitulado O Lado Negro do
Negro Durazo que se transformou imediata-
mente em um recordista de vendagcm, já
tendo vendido cerca de um milhão de cópias
até a presente data. Nele relata uma estória
de crimes que vão muito além dos antiqua-
dos subornos, abrangendo a apropriação das
verbas da polícia, a aprovação de tortura e
de extorsão de prisioneiros, o tráfico de
cocaína, o contrabando de aparelhos eletrô-
nicos, a proteção de grupos ligados à prosti-

O sindicato da
indústria do
petróleo é p
monumento
das forças
políticas e
econômicas que
dificultam a «
campanha de
moralização

tuiçào e ao jogo, e a conivência no assassina-
to de um grupo de criminosos colombianos
cujos corpos foram atirados ao rio Tula.
Mais tarde o livro foi publicado em forma de
revista cm quadrinhos atingindo um público
maior e satisfazendo o desejo quase mórbido
dos mexicanos de acreditar o pior a cerca de
seus governantes.

Dada a crença geral de que pouco mu-
dou na polícia é fundamental para a credibi-
lidade do Governo que a extradição de
Durazo para o México seja bem-sucedida.
Durante os 18 meses em que circulou entre o
Canadá, os Estados Unidos e o Brasil a fim
dc não ser detido, surgiu o boato de que ele
teria obtido uma imunidade de facto ao
ameaçar revelar as sujeiras de políticos proe-
minentes. Mesmo após a sua detenção em
San Juan e transferência'para Los Angeles
no último verão, muitos mexicanos náo
acreditam que ele seja extraditado. E mes-
mo que seja, perguntam-se agora, por quan-
to tempo permanecerá na prisão?

O 

desempenho da Pemex acha-
va-se tão intimamente relacio-
nado com o notável crescimen-
to econômico mexicano ocorri-
do entre 1978 e 1981 que suas

múltiplas falhas eram ignoradas. A pessoa
indicada por Lopez Portillo para dirigir o
monopólio estatal do petróleo, Jorge Diaz
Serrano, era outro velho amigo, sem expe-
riencia política, mas um abastado empresa-
rio, com grande conhecimento sobre a in-
dústria petrolífera e bons contados nos
Estados Unidos. Ele e George Bush foram
sócios de uma companhia de perfuração em
Houston antes de Bush tornar-se vice-
presidente dos Estados Unidos. Os resulta-
dos pareciam justificar a escolha. Entre 1976
e 1981, sob a gestão de Serrano, a Pemex
triplicou a produção, elevou em mais de 10
vezes o nível de reservas comprovadas de
petróleo, colocando o México em quarto
lugar entre as grandes companhias interna-
cio nais.

Neste processo, entretanto, a estatal
ficou conhecida localmente e no Exterior
como fonte de inúmeras fortunas ilícitas.
Bilhões de dólares foram gastos com expio-
ração, produção, transporte e equipamento
industrial e, segundo os vendedores estran-
geiros, a regra de 10% de comissão para os
mexicanos envolvidos era fato. Mais uma
vez, a proteção de Lopez Portillo foi de vital
importância: nem o Congresso nem o Minis-
tro da Fazenda tinha o poder de fazer uma
auditoria na Pemex, enquanto Serrano se
preparava para tornar-se o próximo presi-
dente. Quando foi destituído em junho de
1981, após os protestos que se seguiram à
redução do preço do petróleo de exporta-
çáo. personificava para muitos mexicanos a
corrupção que havia tomado contra o país.

Em dezembro de 1982, o novo diretor
geral, Mário Ramón Beteta, ordenou uma
revisão completa dos livros, alguns dos quais
destruídos em um incêndio suspeito pouco
antes da mudança de governo, ocasionando
a prisão ou a fuga de vários ex-funcionários.
Casualmente e para deleite e descrença da
opinião pública, Serrano foi acusado de
receber uma comissão no valor de 34 mi-
lhões de dólares pela compra de dois petro-
leiros. Lopez Portillo fez dele senador, dan-
do-lhe assim, imunidade, mas ele foi privado
disso, sendo encarcerado. Meses depois os
empreiteiros estrangeiros admitiram que as
comissões náo mais faziam parte da rotina
comercial da companhia.

As forças reais dentro da Pemex não
são. entretanto, os presidentes e os diretores
gerais que vêm e vão, mas sim os líderes
sindicais da indústria petrolífera que perma-
necem em seus cargos por anos a fio. acumu-
lando enormes riquezas e poder. Eles con-

trolam quase todos os 80 mil empregados em
tempo integral, valendo-se de ameaças e
violência para aniquilar os movimetos inter-
nos de oposição e comprando os políticos
que se opõem a eles. Se, durante o governo
de Lopez Portillo, a Pemex se tornou uma
nação dentro de uma nação, o sindicato, que
é o mais rico do México, tornou-se, por sua
vez, uma companhia dentro de uma compa-
nhia.

Para De Ia Madrid, o poder corrompido
do sindicato, assim como o seu antoritário
dirigente, Joaquín Hernandez Galicia, re-
presentam uma afronta e um desafio políti-
co. Mas como o México depende agora mais
do que nunca da receita de petróleo, a
ameaça tácita de uma desorganização da
indústria petrolífera está se mostrando mais
forte do que o compromisso com a "renova-

ção moral." Três meses após a mudança de
governo e em meio aos ataques coordenados
dos meios de comunicação, Galicia vanglo-
riou-se: "O presidente De Ia Madrid terá
que se tornar um amigo do trabalhador da
indústria petrolífera, quer queira, quer
náo." O presidente fez as pazes com Galicia.

O sindicato da indústria do petróleo é o
monumento das forças políticas e econômi-
cas que dificultam a campanha de morali-
zação.

A extorsão e a violência há muito rela-
cionadas com o sindicato não foram objeto
de investigação por parte do governo. O
único líder sindical até agora detido foi
acusado de apropriação indevida pelo pró-
prio Galicia e ao fugir para McAllen, no
Texas foi seqüestrado por pistoleiros e en-
tregue às autoridades. Em nova afronta ao
governo, Galicia, que sempre comandou por
detrás do pano, decidiu agora tornar-se
secretário-geral o que constitui uma trans-
gressão do próprio regulamento sindical.

Sempre que a "renovação moral" amea-
ça as bases do sistema político, a campanha
esmorece. Da mesma forma que a família de
Lopez Portillo goza de imunidade, o gover-
no não buscará provas de corrupção dentro
das forças armadas. O ex-prefeito da Cidade
do México, Carlos Hank Gonzalez, que é
um homem de negócios imensamente rico, é
freqüentemente acusado pelos meios de co-
municação de haver feito o jogo de interès-
ses de maneira a favorecer a sua firma de
construção, mas como encabeça um podero-
so grupo político e econômico, acha-se aci-
ma de investigações.

Um novo e sério problema diz respeito
ao ressurgimento do tráfico de tóxicos do
México para os Estados Unidos. No mês
passado cinco membros da Polícia Federal
foram detidos após a apreensão de 10 mil
toneladas de maconha no Norte do México,'
mas supõe-se que exista um grupo muito
maior por trás disso. A quantia apreendida é
cinco vezes maior do que a produção anual
mexicana anteriormente estimada e serviu
de advertência às autoridades de que o
problema considerado resolvido no meio da
década de 70 retornou com ímpeto redobra-
do. E nada estimula tanto a corrupção como
os tóxicos.

O público, portanto, tem razões de so-
bra para ser cético. No entanto, se analisada
do ponto-de-vista político e não do moral, a
campanha de moralização não pode ser
ainda considerada um fracasso. A maioria
dos mexicanos parece reconhecer que o país
não pode ser transformado da noite para o
dia. "Talvez as coisas estejam melhorando,"
disse um homem de negócios.

ALAN RIDING
Chefe da sucursal do "The New York Times" no Rio de
Janeiro. Este artigo é uma adaptação do seu livro
"Distant Neighbors: Portrait of the Maxicans", a ser

publicado pela editora Knopf em levereiro.
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Adega
Estrela do Mar
Art Filmes
Aquaflor
Arredamento
Artenossa
Alexommer
Batata Batuta
Bonna Pizza
Casa Cerâmica
Sul Americana
Casa Gelli
Casa Pollar Tintas
Chocolate Jordanense
Churrascaria Rodeio

Chueke Colchões
Crisfan
Cristiane Flores
e Decorações
Decore
Des Fruit
Estêves Piscinas
Forno Fogão
Galeria de Artes
Borghese
Gea Cerâmica
Helô Doces

Jardin Du Sud
Lacca
Lodge
Lube
üghter
Mármores e Granitos
Mobili
Modelus
Modulados Favo
Modulados Roma
Monvic
Móveis Práticos

Multi Cerâmica
MTM Charutaria
Nova Ipanema
Loterias
Nuova Cozinhas
Paloma
Pedramar
Persíanas
Pan American
Pop Corn
Ponto do Café
Quarto e Cozinha

a casa da casa
Raphael Pacci
Iluminação
Rei das Tintas
Restaurante
Grande Muralha
Rossini
Samurai
Sintesi

Saladafs
San Francisco Stones
Shopping do
Revestimento
Sonho de Criança
Sul América
Decorações
Tessuto

Tok Stok
Velha Bahia
Wsy Design
Entre
eo Makro
o Carrefour
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Indústria de Calçados Flama Ltda.
Av.20deSetembro,3365-PABX(0512)99-1355-CaixaPostaln.5

Telex: (051) 2559 - CEP 93.800 - Sapiranga - RS.
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Copa: Frederico Mendes fotografou Tomar, Mo ir a e o
líder do Barão Vermelho, Cazuza, com produçáo de
Arliette Rocha e maquilagem e cabelos de Cessy, do
Afonjá. Óculos Marie & Jean.

MALHAS LISAS • LISTRADAS • ENRUGADAS • MOLETON VERÃO • BALI • SANFONAS

CORES DA MODA

MALHAS EM PRONTA ENTREGA
Rua Ana Guimarães, I 2 - Rio - Tel.: 201 -9044 - Telex: 2 I 341 65
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Sala de Jantar Novo Rumo em radica, mesa com
1,70 x 0,90, com 6 cadeiras estofadas em tecido bege

Mesa: De: 3.185.000, Por: 1.990.000,
Cadeira: De: 497.000, Por: 290.000, (cada)

Conjunto Estofado Amazonas, composto de sofás
de 2 e 3 lugares, revestido em tecido bege.

De: 2.690.000, Por: 1.790.000,
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Cozinha bem bolada Gelli.
Prática, versátil, durável e funcional. Vá vê-la em uma loja Gelli.

6 vezes sem juros.

Conjunto Estofado Maceió, compato
de 2 e 3 lugares, revestido em tecdc

De: 2.190.000, Por:1.49).0

Gelli Tijuca
Conde de Bonfim, 208
Tels.: 248-0547
e 234-5125

Gelli Barra
CasaShopping
Tels.: 325-1431
e 325-1265

Supergelli
Av. Brasil. 12.025
Tel.: 270-1322

Gelli Copacabana
Barata Ribeiro, 814
Tels.: 255-9629
e 235-7014

Gelli Copacabana
Av. Copacabana, 1.032
Tels.: 521-3341
e 521-0740

Gelli
o móvel bem bolado

ABERTAS DIARIAMENTE ATÉ AS 20:00 HORAS E SÁBADOS ATÉ AS 18.00 HORAS. SUPERGELLI DE 2? A SÁBADO ATÉ AS 20:00 HORAí. G

AGORA TAMBÉM NO BARRASH0PPMG



ÍÃO GELLI,
RESCAR O BOLSO.
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Conjunto Estofado Brasília, composto de sofás
de 2 e 3 lugares, revestido em tecido bege.

De: 2.300.000, Por: 1.290.000,

Conjunto Estofado Geórgia, composto de sofás
de2e3lugares, revestido em tecido bege.

De 2.690.000, Por: 1.790.000,
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Sofá Cama Soft, revestido
em tecido rústico,
formando cama de casal.
De: 1.190.000, Por: 790

empato de sofás
em tecdo bege.
>r:1,43).000,

Gelli Rio Sul Gelli Niterói
2." Pavimento Gavião Peixoto, 115
Tel.: 295-6691 Tels.: 711-4281

e 711-6806
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Petrópolis
Magazin Gelli
Tel.: 42-0775

ido
IHORAÍ. GELLI BARRA E RIO SUL DE 2a A SÁBADO ATÉ AS 22:00 HORAS

\SH0PP\JG ENTRE 0 CARREFOUR E 0 MAKRO.
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O aspecto amassado, enrugado e as modelagens assimétricas estão
nas coleções de vanguarda. Perfeitamente usáveis no dia-a-dia,
como os sapatos baixos, pesados e bicolores ou quase-sandálias,
combinando com as sacolas (Marco Aurélio). A bolsa branca,
européia no estilo, o branco e o bege fazendo uma dupla neutra e

eterna (Pegadas). Clássicas também são as carteiras de aspecto
crocodilado, requintado (Mundial). Nos cintos, a combinação
com a bolsa e o jogo de tiras de couro (Mr. Cat), os alegres e
enfeitados modelos com fechos metálicos (linha Heavy Metal, da
Couro e Cia.) e o brilho do strass (Toque Especial)
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Vermelhos e amarelos dominam os acessórios esportivos a serem usados o ano inteiro por
jovens... e não tão jovens. Para as viagens, as misturas de náilon e couro da mala e da
bolsa a tiracolo (DeláPracá) e a mochila manchada (Pegadas). Os tênis ganham solados
mais pesados, nos modelos de lona (Zeppelin), mas a sola tipo crepe está presente também
na sapatilha (Mr. Cat). Sucesso contínuo para as carteiras em vários modelos, todas
emborrachadas (Mundial) e a variação dos cintos, que admitem até a cópia de fio elétrico
(Mr. Cat). Epara a meia-estação permanente neste trópico, a sandália de amarrados, com
sola anabela (Better)

xn
COUROMODA
A informal linha
dos acessórios
de couro (e borracha)

IESA RODRIGUES
produção: Artiette Rocha — fotos: Geraldo Viola

? 
A partir de amanhã, dia 7, até o dia 11,
sexta-feira, o Rio será o centro das

atenções da moda e das indústrias de um dos
setores mais importantes da produção nacio-
nal. Esta é a semana da Couromoda, em sua
décima-segunda promoção, a segunda a se
realizar no Riocentro, atingindo o número
record de 600 expositores, entre fabricantes de
sapatos, bolsas, cintos, acessórios diversos e
maquinaria, além do stand de estilistas italia-
nos, que trazem as novidades da modelagem
internacional.

Os lançamentos dedicam-se principalmen-
te às tendências de inverno, tanto para merca-
do interno como para o externo, já que as
exportações representam um bom escoadouro
para a produção. Não tanto quanto o mercado

8



interno, atualmente, que é o foco de interesse
mais forte, mas as visitas de importadores
sempre resultam em vendas na base dos dóla-
res. Assim, o Riocentro, local da realização da
Couromoda, deve atrair o mundo da moda.

Entre os destaques da Feira, logo no
primeiro dia, a marca Azaléia mostra sua
coleção durante um almoço no Hotel Copaca-
bana Palace. É importante não só pelos sapa-
tos a serem lançados, como também pelo estilo
do desfile em seguida, no stand, que há dois
anos já marca as tendências do ano. Às 14
horas, o programa melhor é seguir para o
Riocentro, a tempo de assistir à inauguração,
com direito a representantes do governo, do
Ministério da Indústria e Comércio, e sem a
surpresa de ver stands inacabados: há uma
semana está tudo pronto, os espaços marcados
e as coleções sendo embarcadas.

O que ver? A Couromoda tem de tudo.
Do plástico injetado aos couros trabalhados,
que ficam iguais a tecidos estampados; do tênis
superinformal aos sapatos Luiz XV, de couro
fino e saltos altos. Há mercado para todos,
mas a moda permanece a atração principal.
Etiquetas como a Mr. Cat, do Rio, que
começou sua linha com sapatos masculinos, já
vai lançar sapatinhos infantis, depois do suces-
so dos femininos deste ano. As cores fortes,
solas pesadas e a escolha entre lona e camurça
fazem a maioria da coleção de tênis, modelos
na linha top-siders ou náuticos, que combinam
até três cores em cada par. Nesta onda esporti-

va está também a Samello, líder de vendas em
dock-siders, e a qualidade que garante sempre
boas exportações. Outro ponto forte é o
mocassim ultra-leve, todo macio e de sola
rasa.

Uma base para o inverno da moda con-
temporânea pode ser a linha da etiqueta
Artco: a tradição do esportivo masculino, de
forma confortável, saltos grossos de borracha
e os clássicos renovados, como a série de
mocassins college, em tons mais claros do que
no último inverno, puxando mais para os
beges e marrons do que para os pretos.

Na ala da sofisticação destacam-se os cou-
ros trabalhados, estampados ou com relevos.
Um mestre do amassado é Marco Aurélio,
considerado o melhor criador de artefatos
femininos de couro, mostrando bolsas grandes
a tiracolo manchadas e enrugadas, sapatos
baixos e fechados, de modelagens assimétri-
cas. Ele faz parte do setor denominado Passa-
rela da Modinha (um nome tão pouco sofisti-
cato em relação ao estilo dos stands), que
nesta Couromoda tem dois corredores: dobrou
o número de expositores do ano passado. A
Arezzo, de Belo Horizonte, é outro destaque
da turma que investe em vanguarda e moda.

Entre os grandes fabricantes, o maior
espaço é da São Paulo Alpargatas, com suas
marcas Daytona, Topper, Rainha e U.S. Top
distribuídos em 900 metros quadrados. A
Grendene e a Francesinha comparecem com
desfiles e grandes espaços, a Âncora traz as

novidades da Power, Verlon. Sandak. North
Star e Bubble Gummers e a Vulcabrás fará
uma verdadeira Feira dentro da Feira, reunin-
do as linhas Adidas, St. Laurent, Bally e
Pierre Balmain em stands dentro de um stand
geral de 500 metros quadrados.

Os estilistas italianos acreditam no desen-
volvimento do setor, tanto que pretendem
oferecer assessoria técnica aos fabricantes, um
trabalho mais a longo prazo do que a simples
venda de modelagens avulsas (que continua
existindo). Depois da Couromoda o grupo
embarca para o Ceará, onde já tem contatos
com os fabricantes locais, interessados na
assessoria. Os visitantes da mostra poderão
avaliar estes produtos do Norte, reunidos no
stand cearense, de 300 metros quadrados, com
mais de trinta confeccionistas. Os pequenos
fabricantes cariocas tiveram o apoio do BA-
NERJ, e entram também em espaço especial.

Mas a grande disputa de cada par vendido
em 1985 será definida pelas duas campanhas
lançadas nesta semana. O couro, graças ao
patrocínio do Centro das Indústrias de
Curtume do Brasil, fará a campanha da sua
valorização, com stand de 250 metros quadra-
dos, mostrando um vídeo-fashion, fotos e
debates sobre o estilo e as vantagens do couro,
além de uma prévia das tendências do próximo
ano e uma exibição de estilistas brasileiros.
Será uma ótima ocasião de ver as idéias destes
criadores, que em geral têm pequenas produ- ?
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As alças da
mochila podem
ser embutidas,
transformando-a
numa
mala comum.

MALA/MOCHILA — MV-3 (45x31 x 17)
Toda em nylon impermeável super-resistente, pode

ser carregada de três formas: na mão, como as
malas tradicionais: à tiracolo, usando a grande

alça, ou nos ombros, como uma mochila.
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Fábrica: R Alvarenga Peixoto, 146, V. Geral - Tel.: (021) 372-5910 - Rio Show-Room Rio: Praia do Flamengo. 66-B - 519 - Tel.: 1021) 285-5191

Show-Room São Paulo: fl. Mantiqueira, 132, V. Mariana - Tel.: (011) 544-1477570-1416

Representantes: M Gerais: (031) 201-7893 - Pelotas (RS) (0532,22-4816 ¦ Brasília (062,241-2004 ¦ Sa,''ICa'a™a'°ff'^9 . „„ „„
Salvador (071) 245-6119 - P. Alegre (0512) 24-6633 - Paraná (0412) 232-9485 Pernambuco (081) 32S-5938 - Caxias do Sul IRS) (054) 222-5749

Campo Grande (MS) (067) 624-2498/382-6968 - Ceará. MA. RN. AM. PA e Pl (085) 221-5089
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Tênis e suas variantes, os
modelos náuticos, entram

com força na linha
infantil, como o modelo de

cano longo (Popi), os
dock-siders de cores
pastéis ou tricolores

(Samello) e o clássico
marinho (Mr. Caí).
Mochilas de náilon,

retangular (Dela Pracá) e
em tons pastéis (Pegadas).

O madras sai da
moda-roupa e chega aos

acessórios, como a
pochette e as carteiras

com Velcro (Dela Pracá)
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ções e não participam de feiras. Em compensa-
ção, a Associação dos fabricantes de artefatos
de borracha valorizará o uso da borracha, do
couro sintético, principalmente nos solados.
Têm bom humor, já que a frase usada é:"use
borracha legítima".

Entre couros e plásticos, o setor produziu
cerca de 500 milhões de pares em 1984, e

atingiu a cifra de 1.3 bilhões de dólares nas
exportações. E para Francisco Santos, empre-
sário responsável pela realização da Couromo-
da, esta Feira marcará a recuperação do mer-
cado interno, como um termômetro medindo
o impacto das vendas de fim-de-ano, que
devem resultar em bons pedidos nos stands do
Riocentro. ¦
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Para os senhores
executivos, os sapatos
simplificam as linhas,
aderindo ao estilo
College, com borlas na
gáspea, ferragens ou
trançados (Samello).
Carteiras personalizadas
como iniciais, que
também aparecem nas
fivelas dos cintos
(Mundial)

Abotinados de camurça
voltam como substitutos
de botas tradicionais.
São versáteis e mais
econômicos, com
amarrados, viras
acolchoadas para
aumentar o conforto e
solas grossas (nova
linha da Mr. Cat)

O COLORIDO
DA NOVA
ESTAÇÁO

# Compensando o aspecto pesado e
sombrio deste último inverno, os
acessórios de 1985 voltam ao colorido
forte, em meio a tradicionais gamas
de marrons e beges. Na Itália, as
tendências são reunidas sob nomes de
Natureza, demonstrando a inspiração
dos padrões clássicos e elegantes. Na
linha jovem, a surpresa das cores
acesas, que valorizam a neutralidade
geral. Estas são as principais tendên-
cias, que definem o colorido.
O Glaciais: são cores claras, para a
cidade, inspiradas pelas geleiras e as
águas do Mar do Norte, frias e ne-
voentas.
O Bosques: cores de outono, com
ares de cartão-postal da Escócia e
Irlanda
Q Florestas: mais densos, escuros,
cores intensas e profundas
O Intervenção: é uma palavra perfei-
ta para definir estas cores luminosas,
que aparecem em detalhes junto às
outras três linhas, acrescentando
agressividade necessária nas coleções
jovens.

GLACIAIS BOSQUES FLORESTAS INTERVENÇÃO
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ROCK IN
VAI COM

? 
Há semanas ninguém fala em outro assun-
to. Daqui a exatamente cinco dias o Rio

assistirá ao maior festival de música de sua
história. 0 /ta* in Rio, um projeto bilionário,
que trará alguns dos mais representativos conjun-
tos de vários estilos de rock do mundo, além de
nomes de peso da MPB, terá um público estima-
do em mais de 1 milhão de pessoas em seus dez
dias. Para isso, uma autêntica cidade foi construí-
da na Baixada de Jacarepaguá, com o objetivo de
que as 90 horas de música transcorram com
conforto e segurança. O anfiteatro gramado
eqüivale às dimensões de 12 Maracanãs. Os dois
núcleos de consumo que venderão de tudo, dos
jeans às pizzas, têm 30 lojas, duas lanchonetes,
duas cervejarias, dois bares tropicais e vários
chuveiros coletivos. E mais um mini-hospital
para atendimento de emergência.

A infra-estrutura técnica, que envolverá um
staffâe 500 pessoas, é inédita no Brasil e das mais
sofisticadas. Três mil refletores e 70 mil watts de
som garantirão ao espectador, onde quer que se
encontre, boa audição e visão do gigantesco
palco de 5,6 mil metros quadrados. Não haverá
interrupções entre as apresentações de cada noite
graças a um sistema de trilhos que permite que
enquanto um grupo se apresenta, outros dois se
preparem nos bastidores simultaneamente.

Quem está pensando em ir ao festival e
ainda não providenciou seus ingressos, não tem
muito tempo a perder. Os tickets para apresenta-
ções únicas e os passaportes para cinco e dez dias
estarão à venda nas agências do Banco Nacional
até a véspera da abertura. Mas é bom se apres-
sar, para evitar filas e atropelos de última hora.
Apesar dos grandes estacionamentos com capaci-
dade para cerca de 30 mil carros e 6 mil motos, é
recomendável deixar o carro em casa e usar as
linhas especiais de ônibus — 1.500 ao todo — que
ligarão todos os bairros do Rio e até o centro de
Niterói ao local do evento. É a fórmula mais
prática e econômica de chegar descansado e bem-
humorado. DOMINGO checou junto à organiza-
ção do Rock in Rio todas as informações que
podem facilitar seu acesso e permanência no
local. E dá um roteiro completo com dicas de
onde comprar seus ingressos, os preços, como
chegar, onde fazer refeições, comprar fichas de
telefone, e até acampar — se for o seu caso.
Além disso, enquanto você lê nossa reportagem
sobre o Rock in Rio, poderá ver também a moda
que produzimos, num estilo jovem e atual e que,
certamente, será vista entre os roqueiros que irão
ao festival. E como a moda é de rock, DOMIN-
GO contratou as manequins e as fez posar ao
lado de alguns dos principais ídolos de nossa
música, como Ney Matogrosso, Cazuza (do Ba-
rão Vermelho) e Lulu Santos. No mais, é deixar-
se levar pelo som, aplaudir, dançar e cantar junto
com seus ídolos.
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RIO: O SONHO SO
EÇAR ESTA SEMANA

REPORTAGENS: AIMÉE LOUCHARO E MARIA EUGÊNIA LABOURIAU

INGRESSOS

Os ingressos para o Rock in Rio estão à venda desde
outubro em todas as agências do Banco Nacional. Se você ainda
não comprou seu ingresso, não perca tempo. O ingresso
individual está a Cr$ 28 mil, o passaporte para cinco dias a Cr$
105 mil e para dez dias a CrS 185 mil, que só podem ser pagos à
vista. Dada à procura de bilhetes, saiba que o Banco Central
autorizou um esquema especial de funcionamento de algumas
agências do Nacional para compra de ingressos. No Rio, as
agências Nossa Senhora da Paz, Tijuca, Madureira, Icaraí e
Duque de Caxias nos dias 7,8,9 e 10 ficarão de plantão até as 22
horas para que todos os interessados possam garantir seus
ingressos. Mas convém se apressar e não deixar a compra para a
última hora.

TRANSPORTE E ACESSO

Apesar de os shows começarem nos dias úteis às 18 horas e
no domingo, às 16 horas, os portões serão abertos a partir do
meio-dia para facilitar a entrada do público. São 140 roletas para

Produção: Arliette Rocha— Fotos: Frederico Mendes — Maquilagem e cabelos: Cessy, do Afonjá

evitar aglomerações e tumultos. Após cada show haverá também
uma queima de fogos, o que — prevêem os organizadores —
diluirá a saída. Se você está pensando ir ao festival, escolha o
ônibus. Apesar de existirem três grandes estacionamentos na
Via 5, no Riocentro e no Autódromo com capacidade para mais
de 30 mil carros, 2.300 ônibus de turismo e 6 mil motos, os
ônibus especiais, que sairão em horários regulares de todos os
bairros do Rio e do Centro de Niterói, ainda são a melhor opção.
Para esses ônibus foram construídos três terminais: um no
Riocentro, outro na Via 9 e outro no Autódromo.

No terminal do RioCentro chegam e saem nove linhas
especiais —ROCK—MADUREIRA, ROCK—VILA KENNE-
DY (via Bangu, Padre Miguel e Realengo), ROCK—BANGU
(via Padre Miguel, Realengo e Jardim Sulacap), ROCK—
PAVUNA (via Barros Filho, Guadalupe e Marechal Hermes),
ROCK—NOVA IGUAÇU (via Anchieta, Deodoro, Bento
Ribeiro e Osvaldo Cruz), ROCK—SÁO JOÀO DE MERITI
(via Pavuna, Acari, Coelho Neto e Rocha Miranda), ROCK—
CAXIAS (via Vigário Geral, Cordovil, Vista Alegre e Vaz ?
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_____Mais uma vez a JEANLUS estará com força total
na XII Couromoda. Novidades nao faltam, mo-
deloS práticos e bem coloridos que acompa-
nham a tendência da moda Verào 85. Uma
parada obrigatória: Setor H stand 16 e 18.

JEANLUS
Ru» Cardoso de Castro, SOI
Rio de Janeiro

tel.: 339-1313 - Anchieta
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Lulu Santos vestiu
bermudas, mas as garotas
adotam uma moda num
show: macacão com calça
de malha justa e camisa
dupla, amassada, com
cinto prateado (Yes Brazil)
e um toque punk na
bijuteria; e ajardineira
com bustier amarelo
(Chopper). Os tênis:
rabiscados (Mariazinha) ou
com Velcro (Armazém do
Esporte). j*-
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Lobo), ROCK—ILHA DO GOVERNADOR (via Ramos,
Penha, e Brás de Pina) e ROCK—BENFICA (via Bonsucesso,
Olaria, Penha, Vila da Penha e Vaz Lobo).

No Terminal da Via 9 movimentam-se uma linha circular —
a ROCK—ALVORADA (via Avenida das Américas) —,

quatro linhas com itinerários da Zona Sul — ROCK—
BOTAFOGO (via Copacabana, Ipanema e Leblon), ROCK—
GLÓRIA (via Laranjeiras, Rebouças, Jardim Botânico e Jó-
quei), ROCK—PRAÇA XV (via Catete, Flamengo, Botafogo,
Túnel Velho, Copacabana, Ipanema e Leblon) e ROCK—
ESTRADA DE FERRO (via Praia do Flamengo, Botafogo e
Lagoa) — e duas linhas originárias da Zona Oeste — ROCK—
CAMPO GRANDE e ROCK—SANTA CRUZ.

No Terminal Autódromo, movimentam-se uma linha circu-
lar local — ROCK—FREGUESIA —, sete linhas para bairros
do centro e Zona Norte — ROCK—RODOVIÁRIA (via Saens
Pena e Alto da Boa Vista), ROCK—PASSEIO (via Lapa,
Catumbi, Rio Comprido, Tijuca, Andaraí, Menezes Cortes e
Freguesia), ROCK—SÁO FRANCISCO (via Presidente Var-

gas, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Menezes Cortes e Largo do
Anil), ROCK—PRAÇA XV (via Rodrigues Alves, São Cristo-
vão, Benfica, Suburbana, Pilares, Abolição, Cascadura e Praça
Seca), ROCK—PRAÇA XV (Via Presidente Vargas, Praça da
Bandeira, Vinte e Quatro de Maio, Engenho de Dentro,
Encantado, Piedade, Cascadura, Valqueire, Tanque e Pechin-
cha) e ROCK—MÉIER (via Cachambi, Pilares, Abolição,
Quintino, Cascadura, Tanque, Pechincha e Freguesia) — e uma
linha intermunicipal com origem em Niterói — ROCK—
SANTA ROSA (via Icaraí, Praça da Bandeira, Vila Isabel e
Menezes Cortes).

Quem insistir em ir de carro, deve prever as retenções,
desvios de mãos de direção e sair de casa bem cedo. Além dos
estacionamentos regulares, o Detran permitirá o estacionamento
ao longo de três quilômetros na Estrada dos Bandeirantes,
quatro quilômetros ao longo da Via 5 e sete quilômetros nas
laterais da Via 11. Para chegar aos portões, entretanto, só há
uma maneira: a pé. Os motoristas que estiverem em dificuldades
e necessitarem socorro serão atendidos pelo Automóvel Clube
do Brasil, que firmou um convênio com a direção do festival e
manterá carros-reboque em plantão permanente durante todos
os dias do festival.

ALIMENTAÇÃO

Alimentação não será problema para quem for ao Rock in
Rio. Além dos dois bares tropicais, dois beer-gardens, lojas de

pizzas e massas, duas grandes lanchonetes — Bobs e MacDo-
nald's — ambas com lojas de 1,5 mil metros quadrados, estarão
funcionando ininterruptamente durante o festival. Tanto uma

quanto outra se aparelharam com modernos equipamentos para
fornecerem sanduíches e refrigerantes. O Bob's oferecerá um
cardápio especial, próprio para o calor de janeiro, que consta de
saladas de atum, galinha e presunto, batata chips e laranjada em
embalagens especiais. Para atendimento em sua loja, terá três
carretas refrigeradas de 12 toneladas cada uma, seis caminhões
de batata e 12 caminhões de laranja. Estima-se que serão
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LIGUE-LEIA: Conheça o serviço de aluguel de livros
que a cidade inteira está aderindo. Pagando apenas
mensalidades, você tem à sua disposição qualquer livro de
Literatura em geral. O atendimento à domicílio é para
todo Rio de Janeiro. Aproveite a Dica. LIGUE-LEIA tel
263-6478.

DICA DE DECORAÇÃO: Descobrimos na Freguesia a EL HOGAR
@ INTERIORES, uma loja especializada em decoração moderna. Lá você

V__]_S_ encontra: Estofados, móveis de sala e quarto, armários sob medida (fabricação
® própria) em madeira de lei, com excelente acabamento em laça, cera e

poliuretano com preços até 40% a baixo do mercado. Comprar direto da fábrica
sempre foi o melhor negócio. Ótima oportunidade para começar o Ano com
uma nova casa. End. Estrada de Jacarepaguá 7709 lj. A tel. 392-4821.

«, JA CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO-NUTRIÇAO E OBESIDA-
DE está funcionando com êxito total, isto porque seu método de trabalho está

T"1® baseado na reeducação alimentar. Com uma dieta personalizada, estudo dos
/<L.__^ seus hábitos alimentares, idade e motivação você aprende a MANTER O

PESO. Sendo dada orientação de tratamentos complementares como a Lipoas-
<-r—® piração. A Clinica trata também de distúrbios gastrointestinais como: azia,
_r-[ -, úlcera, diarréias etc. Marque sua consulta e comece 85 em forma. Av. Américas
y^ 2300 bl. A sala 311 tel. 325-0067.

I - ESTUDE COM OBJETIVO: A ESCOLA TÉCNICA REZEN-
DE RAMMEL oferece através se seus cursos de: técnico de
eletrônica, química, eletrotécnica, mecânica e assistente de adminis-
tração a possibilidade de colocação nas maiores empresas do Rio tais
como: SOUZA CRUZ, ESSO, COCA-COLA, ARSA, METRO,
LIGHT, TINTAS IPIRANGA, SIEMENS, CANECO, BOLSA
DE VALORES, G.E., BRAHMA, CEDAE, ANTÁRTICA,
EMAQ, CEG, VULCAN, CONTROL DATA, TINTAS INTER-
NACIONAIS, e muitas outras. A ESCOLA TÉCNICA REZENDE
RAMMEL se orgulha de poder prestar este serviço a seus alunos,
além de ser declarada de interesse de Segurança Nacional (ENEA) e
ainda conceder a patente de 3° sargento da reserva técnica naval a

quem ainda não prestou o serviço militar. Faça sua inscrição e

prepare-se para um futuro melhor. End. Lins de Vasconcelos 542 tels.
269-1247 e 289-9193.

a

Mais uma novidade na BARRA! Abriu no Freeway, loja 35, a Ia
3 loja no Rio da cadeia BEEFSHOP. Pequena e gostosa, a loja oferece

\CL_a o melhor da carne gaúcha com um rendimento e qualidade de dar
3\ água na boca a qualquer dona de casa. Em diversos cortes e

® tamanhos, a carne já vem pronta para o consumo. Em poucos
@ minutos você prepara suculentos pratos de carne com um mínimo de

manuseio. Vale a pena conferir. Tel. 325-9190.
@

" Se você está procurando uma gráfica especializada em impressos de
luxo para fazer o seu CONVITE DE CASAMENTO, uma boa dica é
conhecer a EUROSTILE Impressos Sociais. Lá você encontra o mais

¦3 completo mostruário de modelos clássicos, em alto relevo, com monogra-
-h mas artísticos e várias opções de envelopes. Papéis importados e texto em

qualquer idioma. A EUROSTILE atende a todo Brasil. Anote o End. R.
9 Buenos Aires 330 tel. (021) 224-4946.

*
«I O I.C.E. — Instituto de Comunicação e Educação está promovendo

cursos de Radio jornalismo. Esporte no Rádio, Educação da Voz e
¦2) Locução com a Fonoaudióloga Edna Barbosa e Áureo Ameno da Rádio
_H Globo, Sonoplasiia, Operador de Áudio e Camera Man. Os cursos

ministrados pelo I. C. E. estão abertos para todos aqueles que pretendam
® aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos. Maiores Informações pode-

rão ser obtidas na Praça Olavo Bilac 281 s. 1906 ou pelo tel. 221-7281

REFORMA-SE. Dinheiro mal aplicado náo tem retorno. Usando
serviços de bons profissionais você está valorizando o seu patrimônio

® com segurança. A E.H. CAMINHA mantém equipe especializada
@ em projetos e execução de Banheiros e Cozinhas, transformando em
** realidade o que você só vê em revistas especializadas. O telefone para

consultas grátis é 542-0599.

¦® Se você ganhou uns kilinhos a mais nas Festas de Final do Ano. uma
® boa dica é conhecer os produtos dietéticos da ENGORDAS E REGIMES,
~ são salgadinhos semfritura. chocolates, bolos biscoitos, geléias. produtos
* integrais, toda variedade de chás medicinais, enfim delicias que não
@ engordam. A ENGORDAS E REGIMES, entrega refeições caseiras e

a deliciosas para toda Tijuca, e em breve lançará o refrigerante dietético.
Encomendas pelo tel. 254-0122. Conde de Bonfim 344 loja 114.

Qliy
y.~^

i Ate Learar DICAS: Sônia e Berenice Tel. 325-0556 e 325-1703
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consumidos até o final do festival 90 mil copinhos de sorvete,
meio milhão de sanduíches e 160 mil litros de laranjadas. O
Bob's também montou um esquema especial de atendimento e
garante que o consumidor será atendido em 30 segundos. O
MacDonald's não fez por menos. Começou plantando em Mogi
das Cruzes (SP) os 25 mil pés de alface que usará no preparo de
seus sanduíches. Instalou 4 cozinhas gigantescas para servir por
hora sete mil sanduíches e 4 mil litros de chope e refrigerante. E,
de quebra, trouxe uma atração extra: William Gusmão, o
"campeão do hambúrguer", que prepara nada menos que 700
sanduíches por hora. Toda a cerveja e os refrigerantes consumi-
dos durante o festival serão da Brahma, uma das firmas
patrocinadoras, que montou dois bares tropicais, dois beer-
gardens, um Pepsi Center e terá ainda centenas de ambulantes
com back-packs (tanques) para atender os roqueiros sedentos.
Com 2.500 escalas de trabalho e duas mil pessoas envolvidas na
comercialização de seus produtos, a Brahma espera vender
durante o Rock in Rio, três milhões de litros entre cervejas e
refrigerantes.

SEGURANÇA
Além dos homens da força policial do Estado — Polícia

Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil — especialmente
destacados para dar segurança ao Rock in Rio, a fiscalização da
área interna estará a cargo de mil vigilantes, divididos em 15

grupamentos de comando facilmente identificados por camisetas
coloridas de acordo com sua áreas de atuação. Destes, 100 são
bilíngües e 100 são mulheres, que trabalharão especialmente
junto aos sanitários femininos. Treinados para orientar o púbh-
co, todos os vigilantes tem noções de primeiros-socorros e estão
à disposição de todos para prestar quaisquer informações. Se
você tiver alguma dúvida ou problema, não hesite em procurar o
vigilante mais próximo. Eles estarão munidos de walkie-talkies
ligados aos 30 rádios da central de segurança.

VIDEOCENTERS

Localizados nas laterais do anfiteatro, dois videocenters,
além de prestarem informações de utilidade pública, exibirão
videoclips, detalhes do que estará acontecendo no palco, replays
do shows anteriores, além de serem pontos exclusivos para

venda de cigarros. Com entrada franca, cada um deles terá
quatro arquibancadas com capacidade para mil pessoas.

TELEFONES
Um posto telefônico com cabines para chamadas DDD e

DDI e dezenas de orelhões são outras comodidades planejadas
pela direção do festival. As fichas podem ser adquiridas nos
quiosques de informações.

SHOPPINGS
Botões, adesivos, tênis, discos dos astros que estarão se

apresentando no palco, camisetas, jeans, fliperama, material de
cinefoto, camping e esportes náuticos, posters, chocolates e
comida natural são algumas das opções nos dois shoppings, cada
um com 15 lojas, instalados no local. Neles, há também um
posto bancário com caixa eletrônico, lojas de passagens e
souvenirs e serviços de turismo e reserva de hotéis.

AVISOS
Crianças com menos de 10 anos não poderão assistir aos

shows do Rock in Rio, segundo determinação do Juizado de
Menores. Os menores de 10 a 14 anos deverão ir acompanhados
dos pais ou responsáveis. Não será permitida a entrada no local
de pessoas portando objetos metálicos ou de vidro, como, por
exemplo, garrafas, latas de cerveja ou sprays, correntes, bem
como armas de qualquer espécie, que serão sumariamente
apreendidas pela segurança. Também será totalmente proibida a
entrada de máquinas fotográficas e filmadoras, pois os contratos
feitos com os artistas que se apresentarão no festival prevêem o
respeito ao direito de uso de imagem. A única exceção será
aberta aos profissionais de imprensa, previamente credenciados.

ATENDIMENTO MÉDICO
O que aconteceria se alguma mulher "resolvesse" ter um

filho durante a apresentação do Queen, no Rock in Rio?
A pergunta é pertinente. Em 1969, por exemplo, durante

os três dias em que 400 mil pessoas lotaram a fazenda ao Norte
de Nova Iorque onde aconteceu o Festival de Woodstock.
nasceram quatro crianças. Mas as nossas roqueiras que estejam
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grávidas não tem com que se
preocupar, além da música que
vão ouvir a partir do dia 11. A
entourage que viabilizou o Rock
in Rio contratou os serviços da
Golden Cross, que cuidará da
saúde do público.

Para isso, uma equipe de
22 médicos, divididos em duas
turmas foi treinada especial-
mente para atender o festival.
Cada turma disporá de quatro
clínicos gerais, dois cirurgiões,
dois traumatologistas, um anes-
tesista, um ginecologista e um
toxicologista. Essas turmas,
contudo, farão o atendimento
de pronto-socorro. Para casos
mais graves o festival disporá
permanentemente de dois heli-
cópteros da FAB, com equipe
médica própria, capaz de fazer
um transporte rápido e seguro
de eventuais pacientes.

A equipe da Golden Cross
poderá atender até 1 mil 500
pessoas por dia. E do lado es-
querdo do palco funcionará uma
UTI — Unidade de Tratamento
Intensivo, com 260 metros qua-
drados, capaz de reanimar e
manter vidas artificialmente,
além de sete ambulâncias —
uma delas é uma UTI móvel —,
dois enfermeiros e oito auxilia-
res de enfermagem. E a preocu-
pação dos organizadores com a
saúde do público é tanta que, na
entrada, cada assistente recebe-
rá um folheto com instruções
gerais sobre o Rock in Rio e
como colaborar para que a segu-
rança seja mantida.

Segundo o médico Isaac Gil,
da Golden Cross, responsável M
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ao lado do médico Carlos Al-
berto Peres Miranda pelo setor
de saúde, a atuação das duas
turmas foi planejada de acordo
com os relatórios das autorida-
des médicas que cuidaram de
outros festivais, especialmente
na Inglaterra e nos Estados
Unidos.

Antes de planejarmos o
atendimento de um público tão
numeroso, realizamos pesquisas
sobre outros eventos semelhan-
tes. E o planejamento antecipa-
do em festivais de outros países
deu ótimos resultados. Por isso,
faremos o mesmo no Rock in
Rio — comenta Isaac Gil.

O médico Carlos Alberto Mi-
randa tem alguns conselhos para
o público. O mais importante
para ele é que ninguém deixe de
ingerir bastante líquido, espe-
cialmente porque o Rock in Rio
acontecerá em pleno verão. Mas
ele também faz outras advertên-
cias:

A alimentação é funda-
mental. Porém, por causa do
calor, o ideal é consumir comi-
das leves. Seria bom também
que ninguém abusasse do ál-
cool. Roupas leves e proteção
para a cabeça serão bastante
úteis e para evitar problemas
futuros seria interessante que ao
menor sinal de mal-estar os inte-
ressados se apresentassem ao
centro médico.

"CAMPING"

Quem, para ficar mais perto
da área do festival, decidir hos-
pedar-se em hotéis terá de re-
forçar o orçamento. Contudo,
se você não estiver disposto a
este sacrifício, uma boa suges-
tão é acampar no Camping Ca-
racol. Os organizadores do
Rock in Rio assinaram um con-
vênio com o camping, e o públi-
co poderá armar até 3 mil barra-
cas em suas instalações. O Cam-
ping Caracol dista cinco quilo-
metros do Rock in Rio e durante
o festival estará funcionando um
sistema exclusivo de transporte
Campine-/tocfc in /fto-Camping.
Além desse ótimo serviço, o
camping dispõe de uma infra-
estrutura que comporta restau-
rante, cantina, posto telefônico,
200 banheiros, 190 chuveiros fe-
chados e ao ar livre, abasteci-
mento de água por fontes natu-
rais e serviço médico. A diária
custará Cr$ 14 mil por pessoa, e
a reserva mínima é de 12 dias. ¦

Onde encontrar: Fructo — Bazar das
Ilusões (Rua Senador Vergueiro, 177, loja
102) e Varal (Rua Cel. Moreira César, 265,
loja 114)
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guW«: em 13 anos de música e milhões de discos, misturando rock pesado e peças sinfônicas

ROCK COM METAL
Em 90 horas de som, um panorama da música mundial

JAMARI FRANÇA

? 
Esquente os ouvidos em casa
com seu som favorito e pre-

pare os tímpanos para a força das
bandas, cantores e cantoras que
vão dar um panorama da música
mundial em 90 horas de música no
Rock in Rio. Do primeiro impacto
da apresentação teatral do cama-
leão Ney Matogrosso ao último
acorde da poderosa formação do
Yes, dez dias depois, muitapaulei-
ra para todos os gostos. Aqui, dia-
a-dia, o que você vai ver no Rock
in Rio:

Dia 11 — Sexta-feira
A abertura promete deslumbrar

todo mundo com muitas luzes, um
zeppelin que joga pétalas de fio-
res, todas as cores até a entrada no
palco da Placa Luminosa que
acompanha Ney Matogrosso e da-
rá a primeira esquentada no públi-
co. Logo em seguida, Ney, o mu-
tante, para hora e pouco de show
com uma geral na carreira iniciada
em 73 nos Secos e Molhados.

Depois de Ney, o Tremendão
Erasmo Carlos, um dos patrimô-
nios do Rock Brasil, sobe ao palco
para mostrar a todo mundo o que
andou fazendo nesses 20 anos de
carreira. Erasmo aprontou altas

em 84 com o disco Buraco Negro e
um grande show no Canecão que
ele traz para o Rock in Rio com
novidades.

A terceira atração será o casal
Pedro Gomes/Bernardete Dino-
rah, Pepeu Gomes e Baby Con-
suelo, uma dupla que se conheceu
em 69, amaram-se, tiveram uma
estrada juntos nos Novos Baianos,
uma das primeiras formações a
misturar samba, folclorismos e
rock'n'roll. Eles têm uma carreira
solo desde 78 e funcionam bem ao
vivo, especialmente Pepeu, um
dos mais completos guitarristas

brasileiros, que fala nos dedos tan-
to a linguagem Brasil como a lin-
guagem rock'n roll.

A primeira atração estrangeira
do festival será o Whitesnake, a
banda que substituiu o Def Lep-
pard. O Snake é filho do Deep
Purple, uma das mais importantes
bandas de heavy metal que acaba
de ressuscitar e até levou o tecla-
dista Jon Lord de volta. Ficou na
banda o ex-Purple David Cover-
dale, vocalista da terceira fase da-
quele grupo. O som pesado do
Snake vai entregar o público a mil
nas mãos da Donzela de Ferro, o
Iron Maiden, uma das bandas fa-
voritas dos metaleiros brasileiros,
que segue a fórmula das novas
bandas pesadas. Duas guitarras
muito distorcidas, temas sobrena-
turais, um show de tirar o fôlego e
a atração de Eddie, a mascote do
grupo, uma caveira de três metros
que surge alucinadamente no
palco.

Como se já não fosse o bastan-
te, resta a atração do Queen, a
banda mais importante da noite,
13 anos de carreira, milhões de
discos vendidos, uma total capaci-
dade de mutação que a fez variar
do rock pesado ao sinfônico tea-
trai de a Night At The Opera,
incursões pelo cinema (Flash Gor-
don), pelo rockabilly (Crazy Little
Thing Called Love) pelo funk
(Another One Bites The Dust) até
chegar a este 84 com muito suces-
so do lp The Works, disco de ouro
no Brasil por 100 mil cópias vendi-
das, um fenômeno para bandas
estrangeiras.

Dia 12 — Sábado
Este é o dia dos mais velhos

e/ou dos mais comportados. Um
programa sem muita adrenalina
que começa com Ivan Lins, um
dos estranhos ao rock que entra-
ram para dar uma abertura maior
à programação e ajudar a divulga-
ção no exterior. Ivan Lins gravou
uma faixa de seu último disco com
George Benson e pode acontecer ?
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Luzes, flores e cores. No
Rock in Rio vai ter de tudo
uma canja dos dois nessa noite. A
segunda artista é Elba Ramalho,
uma atriz que ninguém acharia
possível vencer como cantora com
sua voz gasguita. Mas ela se deu
bem, com a atração adicional das
belas pernas sempre de fora, e faz
um xaxado eletrônico muito efi-
ciente.

Gilberto Gil é o eterno mutante
baiano, sempre em dia com a
moda como fez nesse 84, lançando
um disco com um pique totalmen-
te rock que vai deixá-lo totalmente
à vontade nesse Rock in Rio, com
um show que passará muita ener-
gia para o público. A primeira
atração estrangeira da noite será
Al Jarreau, sua voz macia, avelu-
dada, totalmente sob controle,
mestre em scats jazzísticos, solos
de instrumentos na garganta, um
performer bastante eficiente.

A música country entrou na
linha auxiliar do rock desde a
explosão de Bob Dylan na mesma
época de Beatles e Rolling Stones,
em 1964. O próprio Dylan juntou
elementos rock ao country, fazen-
do uma fusão que tem James Tay-
lor como um dos adeptos. Ele
começou em 68 num LP gravado

pela Apple, a gravadora dos Bea-
tles, para uma carreira de sucessos
da qual Fire And Rain e You've
Got a Friend são as mais conheci-
das do público brasileiro. Encerra
a segunda noite do Rock in Rio,
George Benson, respeitado guitar-
rista de jazz que passou ultima-
mente a fazer um som mais popu-
lar, associado ao maestro Quincy
Jones. Ele se apresenta com uma
banda de nove músicos e uma
orquestra de instrumentos brasi-
leiros.

Dia 13 — Domingo
A noite começa com alegria e

empolgação dos Paralamas do Su-
cesso — Herbert Viana, Bi Ribei-
ro e João Barone — um power-trio ]
que em dois anos chegou ao pri--
meiro ranking da música brasilei-
ra, com sucessos como Vital e Sua
Moto, Cinema Mudo e o novo hit,
Óculos. Os Paralamas tocam ska e
reggae, dois ritmos jamaicanos
muito dançantes que vão sacudir a
platéia.

Em seguida, Lulu Santos, que é
uma coisa em disco e outra em
palco. No vinil, sua música é um
pop comportado, temas românti-
cos, seu lado de excelente guitar-
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/?_»</ Stewart: o coveiro que virou superstar do rock

Nina Hagen, a mistura punk-comunista que deu certo

rista só explode ao vivo com a
banda Os Românticos, uma garo-
tada nova com formação de jazz
que toca bem demais. Na seqüên-
cia, a vez da Blitz, aquela banda
que obriga a gente a recorrer ao
clichê de "não tenho palavras para
descrever" porque é bom demais,
com seu rock teatral, muita esto-
ria, muita performance, visual bo-
nito, uma festa que deverá ser
valorizada pela apurada tecnolo-
gia do festival.

Iniciando o set de convidados
do exterior, entra no palco a figura
mais inquietante de todas as atra-
ções convidadas: a alemã Nina
Hagen, ex-integrante da Juventu-
de Comunista, figura de ponta do
movimento punk alemão, seus dis-
cos eram daqueles tipo ame-ou-
odeie até que gravou com Giorgio
Moroder, que é um diluidor peri-
goso mas, no caso de Nina, des-
ceu-a a um comercial de qualidade
e ela conseguiu hits até no Brasil
com sua New York New York.

Depois do impacto de Nina, a
festa e a beleza das meninas do
GoGo'S, uma banda formada na
Califórnia em 78 por músicos (mú-
sicas?) sem experiência anterior
mas dispostas a agradar, o que não
é difícil pois são todas umas "ga-
tas". Para acabar a noite, um

superstar, o ex-coveiro, fanático
por futebol, uma das vozes mais
perfeitas no espírito rythm'n-
'blues, Mr. Rod Stewart, de uma
eficiência atroz no palco com uma
superbanda, como sabe quem já
viu seu tape Tonight Fm Yours,
que rola nas danceterias. Rod é
como Stones, melhora com a
idade.

Dia 14 — Segunda-feira
Noite supercalma no Rock in

Rio, bem adequada para uma se-
gunda-feira, dia pouco popular pa-
ra a maioria, especialmente o gato
Garfield. Na abertura, o baiano
Moraes Moreira vai fazer todo
mundo dançar com seu pique de
trio elétrico, que lembra o carna-
vai, a grande festa brasileira de
começo de ano que o Rock in Rio
abafou, mas que Moraes vai trazer
para o palco com sua disposição de
sempre.

Alceu Valença é um cantador
nordestino ligado num compu-
tador. Toda a tradição do Nordes-
te está na voz desse "cabra da
molesta" que faz um trabalho mis-
turado com o rock — "a 

pitada de
estrangeiro eu boto pra lhe enve-
nenar" — que pode ser apresenta-
do no exterior como a coisa mais
próxima do que seria rock brasilei-
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Cantão 4 que recentemente lançou
sua coleção masculina no mercado
nacional estará no Rock in Rio com
alto astral.

Depois de contactados pelos
organizadores do Rock in Rio e diante
de tantas propostas, Cantão 4 optou
pela loja no shopping principal.

Joya Guimarães, gerente do
Cantão 4, justifica a escolha por
considerar a oportunidade de falar
direto com seu público, num evento
que considera de grande importância
no momento atual. "Se Rock já é bom,
Rock no Rio é ainda melhor".

Muitos jovens de diferentes
procedências estarão presentes,

e Cantão 4 espera que sua loja seja um
ponto de encontro agradável,
independente do lucro que possa
realizar.

No lugar de muitas roupas,
acessórios criativos e peças de verão
como: short, camisetas e roupas de
praia. As mochilas também estarão
presentes, e para uma lembrança do
Rock no Rio, cartões postais de
criação exclusiva Cantão 4, blocos de
recados e canetas.

E para quem gosta de recados, um
painel estará na loja aguardando o seu.
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Postais turísticos com humor carioca
e bloquinhos para autógrafos e recados.

(Criação Cantão 4)
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Chegou a hora do sol
da praia, do Natal,
do Carnaval
e dos turistas.
E hora de verão.
Neste verão, 100
novos RELÓGIOS-
TERMÔMETROS da
HORA ELETRÔNICA
vão para as ruas. É
o seu produto junto
ao consumidor o
tempo todo, dia e
noite, de sol a sol.
Não perca tempo!
Na hora de escolher
onde anunciar,
escolha quem vende
seu produto de
minuto a minuto, 24
horas por dia.

Aproveite os preços
especiais de
lançamento dos

jffgjí novos pontos
v e aumente seu

il|g faturamento de
J verão.

A HORA É ESSA.
jjSBgl Promoção

. m de Lançamento.
Consulte-nos.

hei. e efpftuca ltda
Av. Rio Branco,156 Gr 1106
Tels.: 262-2743
240-9102
Rio de Janeiro - RJ

Para os brasileiros, a
chance do intercâmbio
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Paralamas: o som da Jamaica no ska e no reggae

ro. Complementam a noite os já
comentados James Taylor e Geor-
ge Benson.

Dia 15 — Terça-feira

Outra banda brasileira que con-
seguiu sucesso fulminante foi Kid
Abelha e os Abóboras Selvagens
puxada pelo carisma da cantora
Paula Toller e o firme trio Leoni
(baixo), Bruno (guitarra) e Geor-
ge (schizo-sax). E conseguiram es-
se sucesso todo com apenas um
compacto e um LP, Seu Espião,
que teve todas as faixas estouradas
em rádio, garantindo a banda o
status para subir o palco do fes-
tival.

Eduardo Dusek foi chamado
em 83 de Rei do Rock pelo enor-
me sucesso que conseguiu naquele
ano. Em 84 sua paixão pela reno-
vação fez com que o novo LP,
Brega Chique Chique Brega, não
estourasse como devia. Mas ele
não perdeu a graça, nem a pose.
Ver Dusek no palco é uma expe-
riência agradável, divertida, co-
movente de um intérprete que
sabe expressar emoções num pai-
co. Depois dele, a energia juvenil
do Barão Vermelho, outro grupo
lançado ao estrelato em 84 com
três sucessos: Maior Abandonado,
Bete Balanço e Pro Dia Nascer
Feliz. O Barão é adepto da linha
mestra do rock, o rhytm'n'blues,
suas músicas falam de sentimentos
pesados, sofrimentos, imagens
fortes, sua base é incisiva, a guitar-
ra de Roberto Frejat é alucinante.
Emoção garantida.

O forte da parte estrangeira do
Rock in Rio é o heavy metal,
gênero que reuniu as preferências

dos jovens numa pesquisa que a
Artplan fez nas escolas para saber
quem contratar. Os metaleiros
dessa noite são o alemão Scor-
pions e o australiano AC/DC: o
Scorpions foi formado em 71 pelos
irmãos Rudolph e Michael Schen-
ker e se firmou como uma das
mais poderosas formações do hea-
vy metal. Michael saiu e formou
sua própria banda, também com
sucesso. O AC/DC (Corrente Al-
ternada/Corrente Contínua) é
marcado pela presença carismática
do guitarrista Angus Young, que
se apresentava vestido de colegial,
com mochila nas costas e tudo, e é
um dínamo no palco, correndo o
tempo todo sem descanso e to-
mando umas doses de oxigênio de
vez em quando para agüentar a
barra.

Dia 16 — Quarta-Feira a
Domingo, 20

Nessa reta final o festival repete
atrações que já tocaram nos outros
dias com exceção de Rita Lee e do
B-52's, que entra nos dias 18 e 20.
B-52's é um superbombardeiro
dos Estados Unidos que leva bom-
bas atômicas e será um dos emissá-
rios do Apocalipse se houver uma
nova guerra, mas B-52's também é
um penteado comprido (bolo-de-
noiva) que as mulheres usavam na
década de 50 e as meninas da
banda, Cindy Wilson e Kate Pier-
son, adotam no palco com seu
jeito ultracafona absolutamente
hilário. O B-52's é o rei da new
wave dançante, quem freqüenta
danceteria sabe muito bem que
ninguém fica parado quando ele
toca, e no Rock in Rio não vai ser
diferente. ¦
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TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 86-A. Tel.: 234-4197
MÉIER: Rua Dias da Cruz, 413. Tels, 249-3175 e 249-4963
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V num pique de
24 h por dia

até o Carnaval
malhas colegiais,

carnavalescas
e de roqueiros
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atendimento:
Rio, Niterói,
Petrópolis, Teresópolis,
Friburgo e cidades
próximas.

TINTURARIA
Guilherme Tell SA

Pça. Confederação Suíça/100
Del Castilho - Rio de Janeiro
Tels.: 201-0297 - 261-0766

TOME NOTA
PSICANÁLISE

• As psicanalistas Jeanne Marie Ribeiro, Ri-
ta Mendonça e Vivian Arab estão oferecendo
um espaço para a discussão de três temas: o
que é a psicanálise, a diferença sexual e o
amor. Os debates serão realizados às quartas-
feiras do mês de janeiro e as inscrições pode-
rão ser feitas pelo tel. 226-6775.

CURSOS
® O Calouste Gulbenkian oferece como
opção para cursos de férias a Oficina de
humor, desenho e movimento, com aulas do
professor e cartunista Lapi. A oficina começa
amanhã e as inscrições podem ser feitas no
local (Rua Benedito Hipólito, 125) ou pelos
tels. 221-7760 e 232-1087.
® A veterinária Anne Marie Grune está
dando um curso de escargot de segunda a
quinta na Universidade Santa Ursula. As aulas
são à noite e as inscrições podem ser feitas
pelo tel. 551-5542, ramal 273.
@ A Escola de Culinária Ma Cuisine (Rua
Figueiredo Magalhães, 226, sala 301) está
abrindo um curso especial de verão, em quatro
aulas, com receitas de saladas, pastas, defuma-
dos e sorvetes. As inscrições podem ser feitas
pelo tel. 236-4911.
% O Centro de Informática da Micromaq
(Rua Sete de Setembro, 92, loja 106) inicia em
janeiro um curso basic para criança e outro
para adultos. As inscrições podem ser feitas na
sede do centro ou pelo tel. 222-6088.
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EM PROMOÇÃO
ESPECIAL

Colchões ortopédicos
e semi-ortopédicos, bi-
camas, tricamas e puff-
camas, a preço super
confortáveis.

APROVEITE!
PROMOÇÃO POR

TEMPO LIMITADO.
*mmú

REVENDEDOR feo^L/l^/L AUTORIZADO

Av. Ataulfo de Paiva. 19-De 135-G —Tels.: 239-1298 e 259-6048; Rua Aires Saldanha,
36-B — Tel : 255-7678: Av. Copacabana, 605 — sobreloja 201 — Tel.: 236-5388 e
Barata Ribeiro, 363 Tel.: 236-7333; Largo do Machado, 29 lojas 26 e 27 — Tel.: 285-
3314; Rua do Catete, 144 e 127—Tels.: 205-1493 e 285-2470, Rua Estácio de Sá, 126 e
134 — Tel.: 273-1448; Rua Uruguai, 380 — loja 10 —Tel.: 268-7223; Estrada Vicente
de Carvalho, 222 — Tel.: 391-8871; Av. Amaro Cavalcanti, 125 — Tel.: 289-0849;
Rodovia Washington Luis, 15.509 - Tels.: 776-1915-776-1851-776-1913-776-1914
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!_CABELOS
NOVOS/.

O IBLON coloca
à sua disposição
uma década de

ótimos resultados
em tratamentos

capilares.

ia®:
R. Visconde de Pirajá 156
sobrelojas 208. 209 e 210

tels: (021)267-9896 e 287-5249
Ipanema - Rio

¦-.^m\ ______

TRÊS SABORES
DE SORVETE

9 A Kibon já colocou em seus
distribuidores o Pimpão, um novo
picolé em formato de palhaço. O
sorvete tem três sabores combina-
dos — creme, morango e chocola-
te — e a Kibon aposta muito nesta
novidade, que deverá fazer grande
sucesso junto às crianças durante o
verão.

Vestido tubo, em malha de tinha
de algodão canelada e abertura
lateral, criação de Simon

YES BRAZIL
EM S. PAULO

® Lançada há quatro anos no Rio
de Janeiro pelo estilista Simon
Azulay, a etiqueta Yes Brazil ga-
nha agora sua primeira loja em
São Paulo. Em tons lilás, prata e
preto e uma decoração baseada
em módulos geométricos, a Yes
Brazil paulistana fica na Oscar
Freire, 506.
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aser
SAÚDE E BELEZA SEM RISCOS

As clínicas Dr. João Carlos Luiz estão
localizadas nas principais capitais do
Brasil. No Rio de Janeiro, a direção
médica está a cargo do Dr. Valmir
Rodrigues, CRM RJ 7008, com uma
experiência internacional de 3 anos nos
U.S.A.
O Laser Vermelho foi descoberto na
Rússia (Universidade de KAZAKHS-
TÁO), sendo utilizado inicialmente so-
mente para Artrite (tanto de coluna
quanto óssea).
Baseado numa descoberta de A. A.
GURVICH (1968): que a própria célula
emite uma luminosidade vermelha (cer-
ca de 632,8 nM), a fim de recuperar a
célula vizinha que está se degenerando;
CHEKUROV, em 1972, conseguiu
uma luz de laser com o mesmo compri-
mento de onda da luz vermelha natural
que a própria célula emite (632,8). Por
isso não tem nenhum efeito colateral, o
que é muito importante. E faz-se mister
salientar que certas clínicas, principal-
mente de estética, utilizam o laser infra-
vermelho, cujo comprimento de onda é
de 904 nM, isto é, quase 300 nM a mais
do laser vermelho, nada tendo a ver
portanto com a descoberta do cientista
russo.
O Laser Vermelho tem ação: Antiinfla-
matória, vaso-dilatadora, analgésica e
estimula os podéres regenerativos dos
tecidos (Chekurov 1972). É usado em
vários campos de medicina, já que é o
único método até hoje, descoberto no
mundo, capaz de regenerar qualquer
tecido animal.

APLICAÇÕES:

NO TECIDO ÓSSEO:

PARA ARTRITE E ARTROSE — Para
esta finalidade foi inventado o Laser
Vermelho — Acima de 90% de ótimos
resultados!

PARA UNIÃO DE FRATURAS — Pes
soas de idade, que devido a Osteoporo-
sidade apresentam dificuldade na con-
solidação óssea.

NO TECIDO NERVOSO:

PARA PARALISIA FACIAL — Ou de
qualquer outro nervo, bem como para
crescimento do mesmo. Este trabalho
em 1973 de TSOI e RAKHICHEV
deixou deslumbrado o mundo médico-

Presidente da Sociedade
Brasileira de Laser Terapia, o
Dr. João Carlos Luiz, CRM RJ

15186, após uma experiência
de 7 anos na Alemanha e de

2 anos nos Estados Unidos,
introduziu o Raio Laser

Vermelho no Brasil,
utilizando-o na Clinica Médica

e Estética.
I
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científico — era o Laser Vermelho
conseguindo o até então impossível.
NO TECIDO CONJUNTIVO — Rugas,
celulites e acnes, o Laser Vermelho
excita as células do tecido conjuntivo a
produzir colágeno, não havendo neces-
sidade de se injetar colágeno animal.
Além disso o Laser melhora a qualidade
da pele, que em geral, quando se ema-
grece torna-se flácida e ao mesmo tem-
po diminuindo a retenção hídrica.
Hoje o Laser Vermelho já é usado nos
EEUU até mesmo para diversas formas
de câncer, devido o seu poder regene-
rador.

ENDEREÇOS
Rio de Janeiro
Rua Nascimento Silva 404 (esquina com
Garcia DAvila).
Telefones — 239-1447 (geral)
— 239-5494 e 259-5948.
São Paulo
Av. Ibirapuera 3.500 — Ibirapuera
Tel.: 542-0252
Brasília
Centro Clínico do Lago. sala 303 —
Lago Sul — Tels.: 248-4090 — 248-4436
Belo Horizonte
Rua São Paulo, 1.918 Tel.: 335-9130

Informe Publicitário



HORÓSCOPO MAX RLIM

Semana de 06 a 12 de janeiro de 1985

ARIES (213 3 20 4)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Boa regência finan-

ceira. Estabilidade nos assuntos profissio-
nais. PESSOAL Notícias importantes, Favo-
recimento nas mudanças. VIDA INTIMA:
Modere suas exigências em família. Bom
momento no amor. Romantismo. SAÚDE:
Boa.

TOURO (214 3 20 5)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Indicações de posi-
tividade nos negócios bancários. Riscos em
sua rotina de trabalho. PESSOAL: Trato
irregular. Insatisfação. VIDA INTIMA: Após a
terça-feira você entra em área de risco.
Atritos e decepções. SAÚDE: Boa.

GÊMEOS <21 5 3 20 61
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Quadro de positivi-
dade para o comércio, compra, venda e
representações. Finanças equilibradas.
PESSOAL Indecissoes e superficialidade.
Comportamento volúvel. VIDA INTIMA: Ca-
rência de afeto. Debilidade e problemas com
parentes. SAÚDE: Regular.

CAHCER (2i s 3 2U)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Beneficiados os
empréstimos e o trato com dinheiro. Vanta-
gens em assuntos trabalhistas. PESSOAL:
Acerto nos processos judiciais contenciosos.
VIDA ÍNTIMA: Novidades. Surpresas agrada-
veis no amor. Mudança de interesse. SAÚDE.
Regular.

LEÃO (22 7a22 8)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Favorecimento nas _
associações com o fim de lucro. Finanças J
em fase de solução de problemas. PESSOAL
Versatilidade e determinação. VIDA INTIMA:
Realização em família. Intensa positividade
no amor em toda a semana. SAÚDE: Irre-
guiar.

VIRGEM (2383229)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Beneficiados, no
final do período, o comércio e a propagan-
da. Finanças em período neutro. PESSOAL
Intuição e premonição. Bom nos assuntos
místicos. VIDA ÍNTIMA: Boa regência de
Vênus. Novidades e satisfação no amor.
SAÚDE: Estável.

FÁBRICA:
R. Alvarenga Peixoto, 146, V. Geral - Tel.: (021)
SHOW ROOM RIO:
Praia do Flamengo, 66 - B - 519 - Tel.: (021) 285-5191
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IL-1 (30 X 20 X 12)
Bolsa feminina de emborrachado e nylon.
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11-6(30x50x20)
Mala de viagem de emborrachado e nylon.
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>jkW^ TC-8(30x40x 18)
'^fjgspr Mala de pequenas

cs viagens em nylon
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LIBRA (23 9 3 22 10)

FINANÇAS E NEGÓCIOS Boas indicações
para atividades e negócios próprios. Finan-

ças bem equilibradas. PESSOAL Compro-
missos e religiosidade destacados. VIDA
ÍNTIMA: Responsabilidades em família.
Amor em fase de comprometimento futuro.
SAÚDE: Regular.

ESCORPIÃO (23 10 3 21W
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Melhora das condi-
ções gerais. Positividade no trato com
números e cálculos. PESSOAL Dinamismo e
acuidade mental. VIDA INTIMA. Quadro
estável em família e bem disposto no amor.
Favorecimento para compromissos. SAÚDE:
De boa a regular.

SAGITÁRIO 22,13 2112)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Boas indicações
para as finanças. Lucros inesperados. Trato
profissional regular. PESSOAL Apoio de
pessoas próximas. Planos realizados. VIDA
ÍNTIMA: Solução no amor. SAÚDE: Regular.

CAPRICÓRNIO (22 12 3 20 1 1

FINANÇAS E NEGÓCIOS: Equilíbrio nos ne-
gócios e nos assuntos financeiros. Supera-

ção de dificuldades. PESSOAL Novas ami-
zades Mostre-se mais dado a reuniões e
festas. VIDA ÍNTIMA: Positividade. Compor-
tamento sensível e romântico. Dedicação.
SAÚDE: Boa.

AQUÁRIO (2113 19 2,
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Novidades no tra-
balho e vantagens financeiras. Apoio de
colegas e associados. PESSOAL Risco de
insatisfação injustificada. Seja mais oti-
mista. VIDA ÍNTIMA: Trato bem disposto em
família e debilidade no amor. Desgosto.
SAÚDE: Regular.

PEIXES (20 2 3 20 3)
FINANÇAS E NEGÓCIOS: Dias de estabilida-
de. Indicações de êxito em empreendimen-
tos novos. Solicitude e dedicação. PESSOAL
Sorte e favorecimento. VIDA INTIMA: Com-
portamento sensível. Inquietação amorosa.
Bom no final da semana. SAÚDE: Irregular.

ONDE COMPRAR:
SPORT TICIANO (Copacabana) • ROBERTO CALÇADOS (V. Redonda)
VARESE (Copacabana, Ipanema e Fashion Mali)
FORMOSINHO (Ipanema, BarraShopping e Tijuca)
MALAAMADA (Ipanema. Copacabana e Centro)
HOBBY E LAZER (Angra dos Reis)
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São moças, rapazes e crianças.
E todo esse sucesso se justifica pela
originalidade, descontração, beleza
e a qualidade Samello. E tem mais:
Docksides Samello é o único idêntico
ao original americano. Vamos lá.
Entre você também com os dois pés
nessa moda.
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Concurso FAÇA 0 SEU JB
DESENHO DE CRISTINA FLEGNER (1o lugar)

Agora o Concurso FAÇA O SEU JB tem
novos prêmios. O Banerj (Banco do Estado
do Rio de Janeiro) dará aos três primeiros
colocados de cada categoria (redação e ilus-
tração) uma caderneta de poupança.

Mudamos também o critério para a
•escolha da notícia. A notícia da semana será
selecionada do CADERNO JOVEM do JOR-
NAL DO BRASIL, que circula todas as
sextas-feiras. Aos moradores dos outros Es-
tados que queiram participar do Concurso

FAÇA O SEU JB, pedimos que nos escrevam
solicitando o CADERNO JOVEM, que en-
viaremos para vocês.

Entregue o seu trabalho até sexta-feira
da semana seguinte na Agência de Classifi-
cados mais próxima de sua casa. Se você não
mora no Rio de Janeiro, envie para a
sucursal do JORNAL DO BRASIL do seu
Estado ou ainda para a Avenida Brasil, 500,
sala 653, São Cristóvão — CEP 20940.

O REGULAMENTO
Participantes: estudantes de Io grau com
menos de 16 anos, residentes em São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Distrito Federal. Trabalho: redação
de no máximo 30 linhas e/ou um desenho
que ilustre e interprete a notícia selecionada.
Locais de entrega:
Rio •— Departamento Educacional — Con-
curso Faça o Seu JB — Avenida Brasil,
500/6° — CEP 20940

ZONA SUL
• BOTAFOGO R. S. Clemente, 12Lj. A—
Tel. 286-2194 • Copacabana Av. N. S. Co-
pacabana, 610 Lj. C—Tel. 235-5539 Av. N.
S. Copacabana, 1.100 Lj. D—Tel. 521-1791
Av. N. S. Copacabana, 1.267 — Tel. 227-
5163 • FLAMENGO R. Marquês de
Abrantes, 26 Lj. H — Tel. 205-
4648 t GÁVEA R. Marquês de S. Vicente,
52 Lj. 348-Tel. 239-5744 • HUMAITÁR.
Voluntários da Pátria, 445 Lj. D—Tel. 226-
8170 • IPANEMA R. Aníbal de Mendonça,
108 Lj. C — Tel. 259-
2546 t JACAREPAGUÁ R. Santo Euqué-
rio, 11 Lj. A (esq. Geremario Dantas, 1.200)
— Tel. 392-9000 • LEBLON Av. Ataulfo de
Paiva, 135 (Lavanderia Eureka) — Tel. 294-
0145 Av. Ataulfo de Paiva, 1.079 Lj. B —
Tel. 294-4695 • LEME Av. Prado Júnior,
48 LJ. 20 — Tel. 275-
5999 • CENTRO • AVENIDA Av. Rio
Branco 135 Lj. C — Tel. 232-4372/ 232-

4373 • MEM DE SÁ Av. Mem de Sá, 147
Tel. 252-0571

ZONA NORTE
BONSUCESSO R. Bonsucesso, 404 Lj. C
Tel. 270-3196 • CASCADURA Av. Su-

burbana, 10.136 —Tel. 289-3798 • MÉIER
R. Dias da Cruz, 74 Lj. B — Tel. 594-
1716 • PRAÇA DA BANDEIRA Praça da
Bandeira, 109 Lj. Cl — Tel 273-
5596 • PENHA R. José Maurício, 101 Lj. A

Tel. 260-5915 • SÃO CRISTÓVÃO R.
São Luiz Gonzaga, 119 Lj. C Tel. 284-
2594 • TIJUCA R. General Roca, 801 Lj.
B — Tel. 254-9184 • VILA ISABEL Av. 28
de Setembro, 226 Lj. B — Tel. 248-5230
OUTRAS CIDADES

Niterói Av. Amaral Peixoto, 207 Lj. 103
Tel. 722-2030 • Petrópolis R. Irmãos

D'angelo, 61 Lj. 10 — Tel. (0242) 43-5853
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
AGÊNCIA AVENIDA 2a A 6a DAS 08 ÀS
19H SÁBADOS DAS 09 ÀS 12:30H. DE-
MAIS AGÊNCIAS — 2a A 6a DAS 09 ÀS
18h SÁBADOS DAS 09 ÀS 12H.
SUCURSAIS
Brasflia — Setor Comercial Sul — Quadra

Quadra I, Bloco K, Edifício Denasa CEP
70302 São Paulo — Avenida Paulista,
1.294/15° — CEP 01310 Minas Gerais —
Avenida Afonso Pena 1.500/7°—Belo Hori-
zonte — CEP 30000 Rio Grande do Sul —
Rua Tenente-Coronel Corrêa 1.960 — Porto
Alegre — CEP 90000.

OS VENCEDORES
A importância de um país jovem como o Brasil

ter a sua consciência ecológica fortalecida, e a
necessidade de defender e preservar as áreas verdes
foi o tema em que os vencedores desta semana se
basearam. Abaixo, a lista dos ganhadores e as
agências de Classificados do JORNAL DO
BRASIL onde deverão buscar os prêmios, a partirdo dia 23 de janeiro.
Categoria Redação:
Io lugar: Gilberto Araújo de Alcântara—Av. 28 de
Setembro, 226 Lj. B

2o lugar: Luís Cláudio Kubota — Av. Ataulfo de
Paiva, 1.079 Lj. B
3o lugar: Rodrigo G. Acióli — Av. Ataulfo de
Paiva, 135 (Lavanderia Eureka)
Categoria Ilustração:
Io lugar: Cristina Flegner — Rua Marquês de
Abrantes, 26 Lj. H
2o lugar: Bruno Leal Farah — Av. Amaral Peixoto,
207 Lj. 103
3o lugar: Silvia Grossmann — Av. N. S. Copacaba-
na, 610 Lj. C

JL * BB f

O PRIMEIRO LUGAR EM REDAÇÃO

Ecada 
vez maior a conscientização

popular sobre a importância da
vida que há na natureza e a

necessidade de preservá-la.
Os movimentos populares pela

defesa do meio-ambiente no Brasil
começam a aparecer nos últimos cinco
anos. Integrados a entidades
apartidárias e não oficiais, os grupos
ecológicos brasileiros vêm
desempenhando papel de vanguarda na
denúncia dos malefícios causados pela
poluição do ar, do solo, da água, os
desmatamentos, e os perigos que
representam as usinas nucleares.

Todavia, os movimentos ecológicos
ainda não estão satisfeitos. Exigem
posições mais claras das autoridades

com relação à política nacional do
meio-ambiente, que consideram aquém
das necessidades do país. A criação de
um Ministério do Meio-Ambiente está
sendo sugerida dentro desses
movimentos, como possível caminho
para a implantação de uma política
ambiental mais exeqüível.

Na minha opinião, os governos
poderiam e deveriam colocar a questão
ambiental como prioridade no plano de
administração. Um espaço que aos
poucos se ampliaria através da
influência cada vez maior dos
movimentos ecológicos. Se isso for
levado em conta, a humanidade pode
progredir, avançar.

(GILBERTO ARAÚJO DE ALCÂNTARA)

A NOTICIA DA SEMANA

O 
Rio, antes considerada a "cidade
mais bem sinalizada do Brasil", rece-
beria hoje uma grande multa, tantas

são as infrações que comete contra os
cidadãos. Entre os inúmeros problemas
que enfrenta nesta área do trânsito está a
falta de placas que mostrem o caminho
para os bairros e outros pontos de interes-
se. E mais: sinais danificados ou envelheci-
dos, faixas de pedestres inexistentes e si-
nais luminosos desincronizados.

Mas, se por um lado as autoridades não
providenciam um eficiente sistema de sina-

lização para a cidade, por outro, os cida-
dãos estão ignorando cada vez mais o
respeito às leis do trânsito. Sinais lumino-
sos, placas de indicação e faixas de pedes-
tres parecem estar perdendo seu significa-
do. O ato cotidiano de atravessar uma rua
ou cruzar um sinal está-se tornando um
permanente desafio.

Você acha que se chegou a esse ponto,
por quê? De que maneira pedestres e
motoristas podem conviver civilizadamente
em cidades onde o tráfego intenso é uma
realidade?
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TESTE SEU CONHECIMENTO

1) Sessenta deputados federais e 10 senado-
res dissidentes do PDS constituíram uma
força independente do partido do governo e
se comprometeram a apoiar o candidato
Tancredo Neves na eleição do dia 15 de
janeiro. Esse grupo (que já está articulando
a formação de um novo partido) e seus
seguidores chama-se:
a) Frente Liberal
b) Força Liberal
c) Dissidência Democrática.

2) O primeiro a chegar para o Rock in Rio
será um grupo inglês que tem 13 anos de
carreira e faz um som pop moderno. Seu
último disco, The Works, já vendeu 100 mil
cópias no Brasil — disco de ouro. Ele já
esteve aqui em 81 mas só se apresentou em
São Paulo, deixando os fãs cariocas com
água na boca.
a) Rolling Stones
b) Golden Boys
c) Queen

3) O Brasil está prestes a se tornar o
segundo maior produtor de ouro do mundo.
Você sabe qual é a área que mais produz
ouro no país?
a) Serra sem Calças
b) Serra Pelada
c) Serra Verde

4) A Bolívia continua sob o peso da ameaça
de um novo golpe militar. Seu presidente,
..., vem sofrendo pressões constantes dos
militares. Depois de uma guerra de fome de
quatro dias em outubro do ano passado,
sem conseguir resolver os problemas do
país, o presidente decidiu antecipar a elei-
ção geral para o próximo 16 de junho.
a) Hugo Bánzer
b) Hernán Siles Zuazo
c) Roberto Suárez
5) "Falcão Amarelo na escuta, câmbio".
Com códigos como este, eles surgiram na I
Guerra Mundial e estão sempre prontos a
ajudar nas comunicações com regiões dis-
tantes do país e do mundo. No Brasil são 60
mil, que ampliam amizades e ainda adqui-
rem noções de telegrafia e eletrônica.
a) radialistas
b) radioamadores
c) telepatas
6) Um nadador brasileiro, um dos nossos
maiores atletas, acaba de acertar um patro-
cínio com o Banco de Crédito Nacional.
Com os estudos e os treinos assegurados nos
Estados Unidos, o paulista ... prepara-se
para os Jogos Olímpicos de Seul, onde
pretende conquistar uma medalha de ouro.
a) Djan Madruga
b) Roger Madruga
c) Ricardo Prado.

Respostas
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^El! NÃO - QUE rV\E
ESQUECERAM LIGADA?)

MUITO BEM, ENTÃO LÁ VAl!
INTERROMPEMOS ESTE PRO
GRAMA PARA UM RESUAAllHHO
DAS PRINCIPAIS NOTICIAS:
PÁSSARO MADRU6ADOR
CAÇA MINHOCAS... CIDADÃO
GANHA CAVALO E OLHA
OS DENTES... MULA SEM
CABEPA COMPRA XAMPU
PARA CABELOS -9ECOS...

BOMBA! BOMBA!
LOBISOMEM SEXO

OPOSTO 1

NOVELA ATRASOU,
FILME SERÁ AS
ONZE ! E AGORA,
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DO cfOSE DE

ALANCAR".
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OPOSTO ~.°
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PALMO MAIS COfyA ESSAS
MCDIDA6! PRA UMA PITARA
ce sal, por exeMPLO,
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C «3UANJPO P6PCM 0VO6 í
BATIDOS SePARAPOS, eu
BATO UAA EAA CAPA PRATO!

QUE TRA-
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