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Num ataque inoperable, Careca (de co^UM) e Socrates decepcionaram

Quando faltava apurar apenas uma urna, Hildiberto Albuquerque Jr

(C) começou a comemorar sua eleição para reitor da UFF(Página 9)

Num ataque inoperante, Careca (de costas) e Sócrates decepcionaram

Tempo
No Rio e em Niterói,
nublado a parcial-
mente nublado, pos-
síveis chuvas ocasio-
nais. Temperatura
em ligeiro declínio.
Visibilidade mode-
rada. Máx.: 25,8, em
Santa Teresa; min.:
16,7, no Alto da Boa
Vista. Foto do satéli-
te e tempo no mun-
do, página 23.

Loto
Um apostador de La-
pa (PR) e outro de
São Paulo (Capital)
acertaram a quina
da Loto e receberão
cada um Cz$ 5 mi-
lhões 880 mil 854,96.
Dezenas sorteadas:
40, 42, 73, 87 e 89.
(Página 23)

Leite
O leite. consumido
no Rio está envene-
nado por formol e al-
calinos da família da
soda cáustica, infor-
ma a Curadoria de
Justiça do Consumi-
dor. (Página 9)

Condenada
Ruth Escobar foi
condenada pela Jus-
tiça Militar a seis
meses de reclusão,
com direito a sursis,
por ter dito em 1982
que os governantes
eram "ladrões de ca-
saca disfarçados de
generais". (Página 2)

Paralítica
Vieira D'Ávila in-
siste em viajar de
maca para congres-
so de deficientes
em Fortaleza, mas a
VASP exige paga-
mento de nove luga-
res. (Página 9)

Pó-da-morte
O violonista Turíbio
Santos e sua mulher
tentam há uma se-
mana repassar para
a Comlurb ou a
FEEMA um quilo de
pentaclorofenol de
sódio, o pó-da-china
ou o pó-da-morte.
(Página 8)

Piazzolla
Astor Piazzolla e
seu quinteto tocam
hoje e amanhã na
Sala Cecília Meire-
les. Entre as novida-
des, a trilha sonora
do filme Tangos.
(Caderno B)

Challenger
A comissão presi-
dencial que investi-
ga a tragédia da
Challenger perdeu a
esperança de desço-
brir a causa exata da
explosão. (Página 6)

Nus
A Lorenzetti se ins-
pirou no comercial
de TV e colocou mo-
delos nus tomando
banho em seu estan-
de na 15a UD, em
São Paulo, com chu-
veiros maxiducha.
(Página 18)

Chile
Soldados e policiais
invadiram universi-
dades em Santiago
e prenderam 451 es-
tudantes, no tercei-
ro dia de greve uni-
versitária no Chile.
(Página 15)

Cotações
Cruzado: 1.229,41
(hoje), 1.234,94 (ama-
nhã) e 1.240,50 (do-
mingo). Dólar: Cz$
13,77 (compra) e Cz$
13,84 (venda); no
mercado paralelo:
Cz$ 18,30 e Cz$ 19,10.
UNIF e UFERJ: Cz$
186,99 para IPTU até
30 de jiinho; e Cz$
248,55 para cálculo
do ISS e taxa de ex-
pediente desde Io de
abril e para IPTU no
2o semestre. OTN:
Cz$ 106,40.

Árabes matam ingleses em represália

Niterói — Foto de Gilson Barreto

Brizola anuncia

que grevista vai

ser substituído

O governador Leonel Brizola decidiu
substituir todos os grevistas do magistério
público e da Fundação Estadual de Educa-
ção do Menor. Anunciou que 30 mil pro-
fessores aprovados no último concurso do
Estado e da capital serão chamados para
ocupar principalmente o lugar dos recém-
contratados. O ponto dos professores em
greve será cortado a partir de hoje no Rio.

O ajudante-de-ordens do governador,
capitão PM José Heleno Barbosa, foi no-
meado interventor na FEEM, com a deter-
minação de admitir novos funcionários.
O juiz de Menores Jorge Uchoa ameaça
com prisão os servidores em greve se
houver acidentes com as crianças por
falta de atendimento. Ocorreram cinco
fugas de menores em Niterói. (Página 12)

Formulário

correto para o

recadastramento

eleitoral está

nesta edição

O JORNAL DO BRASIL distribui para
os leitores do Estado do Rio de Janeiro,
nesta edição, com o apoio do grupo CB,
formulário válido para o recadastramen-
to eleitoral. A partir de terça-feira, a Jus-
tiça Eleitoral abrirá novos postos para
o recebimento dós formulários, que têm
de ser assinados no local de entrega, à
vista de representante do TRE. (Pág. 4)

Lojista condena

adoção de semana

Em represália ao ataque dos Esta-
dos Unidos à Líbia, apoiado pela Grã-
Bretanha, dois professores e um jorna-
lista ingleses mantidos como reféns no
Líbano foram assassinados. Também
em Beirute, outro jornalista inglês foi
seqüestrado e a casa do embaixador
inglês John Gray atacada com granadas.
O grupo Células Revolucionárias Árâ-
bes assumiu a responsabilidade pelo
assassinato dos ingleses, mas os Estados
Unidos o atribuem ao terrorista Abu
Nidal.

Pela segunda vez em 24 horas, a TV
líbia mostrou o coronel Muammar Ka-
dhafi, desta vez em visita a feridos num
hospital de Trípoli. A cidade voltou à
calma, embora tenham sido ouvidos
durante o dia disparos de artilharia
antiaérea. Em Paris, chanceleres da Co-
munidade Econômica Européia pedi-
ram que se evite nova ação militar e
decidiram limitar não só o número de
diplomatas líbios na Europa, mas os
vistos para cidadãos líbios.

Manifestações antiamericanas e ata-
ques a embaixadas dos EUA se repeti-
ram em vários países, enquanto ameri-
canos cancelavam em massa viagens à
Europa. Em Washington, o presidente
Reagan disse que já previa uma escala-
da do terror em represália ao ataque,
mas confia em que a situação se acalma-
rá a longo prazo. Em Moscou, o Kre-
mlin informou que uma frota soviética
se deslocou para o Golfo de Sidra.

Filmes do ataque divulgados pelo
Pentágono mostram que um bombardei-
ro F-lll jogou quatro bombas de 900
quilos sobre uma construção da fortale-
za El-Azizia, onde Kadhafi costuma-
va dormir, mas o porta-voz Robert
Sims negou que ele fosse o alvo. Segun-
do Sims, pelo menos 12 aviões de fabri-
cação soviética e um Fokker holan-
dês foram destruídos. Os filmes não
mostraram, porém, nenhuma destrui-
ção de alvos civis. (Páginas 14 e 15)

Prova de favorecimento 
PFL so vota.com
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inglesa no Rio no serpro vai 
para 

Lrl

Cerca de 700 lojistas, proprietários
de mais de mil lojas nos shopping centers
da cidade, se reuniram no Hotel Intercon-
tinental para protestar contra a possível
adoção da semana inglesa no comércio do
Rio de Janeiro, a exemplo do que já
ocorreu em Curitiba, com a demissão em
massa de comerciários e conseqüências
sociais ainda imprevisíveis.

Entendem os lojistas que, se a Prefei-
tura decretar a restrição do horário,
essas demissões ocorrerão inevitavelmen-
te também no Rio. Para o vice-presidente
da Multi Shopping — rede nacional de
shopping centers —, Wilson Perez, a
medida, caso venha a ser adotada em Io
de maio, como já está previsto, será
"mais 

política do que jurídica". (Página
7 e editorial Comércio sem Freios)

índice nacional

de deflação foi

0,87% em março

A Fundação Getúlio Vargas
apurou uma queda de preços (defla-
ção) de 0,87% em março. De acordo
com a FGV, a inflação no primeiro
trimestre ficou em 42,4%. A defla-
ção de 1,48% anunciada pelo presi-
dente José Sarney em março refere-
se apenas a dados do Rio e São
Paulo e é um índice preliminar.

A urgência em anunciar uma
boa notícia — de que a inflação foi
dominada — mostrou a confusão de
índices de preços ainda existente.
Segundo o economista José Luiz
Homem da Costa, da CUT, o gover-
no ainda não decidiu se adotará
como índice oficial da inflação o
IPC amplo ou o restrito. (Página 16)

A Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre o sistema bancário e financeiro rece-
berá terça-feira cópia de um documento
do Bradesco determinando que sejam de-
volvidos os juros cobrados a mais num
empréstimo para a empresa Agropecuária
Rio Canguru. Esta operação foi fechada
com taxa especial de juros de 2,5%, por-
que, segundo o documento, tratava-se de
"firma conceituada na praça e seus sócios,
diretores do Serpro".

O documento, com data de 8 de agos-
to de 1983, enviado pela gerência da agên-
cia de Brasília para a Contabilidade Cen-
trai do Bradesco, pode se transformar
numa das primeiras provas materiais para
levar à Justiça o ex-presidente do Serpro
José Dion de Melo Teles e outros diretores
envolvidos em denúncias de corrupção. A

partir do documento do Bradesco, que
prova favorecimento ilícito, a CPI poderá
pedir os extratos das contas bancárias dos
diretores do Serpro.

A CPI da Câmara, que investiga as
. polonetas, terminou aos gritos e palavrões

dos deputados e sem nenhuma conclusão
sobre o caso que fez o Brasil perder 1,6
bilhão de dólares em operações comerciais
com a Polônia. O ex-ministro do Planeja-
mento Delfim Neto convocado para dé-
por, perdeu a calma diante da acusação do
deputado Jacques d'Ornellas (PDT-RJ),
de que teria enriquecido ilicitamente com
o recebimento de comissões. "Fica muito
fácil para a esquerda acusar sem provas. E
o faz como a KGB, que dispensa as provas
do acusador para arrancá-las do acusa-
do", reclamou o ex-ministro. (Página 18)

Brasília — Foto de Almir Veiga

governo 
se tiver

apoio como PMDR

Os 123 deputados do PFL se recusa-
rão a aprovar projetos de interesse do
Palácio do Planalto se não receberem
um tratamento igual aos do PMDB na
disputa de cargos do primeiro e segundo
escalões do governo. A disposição será
comunicada hoje ao presidente José Sar-
ney pelo líder do partido na Câmara,
José Lourenço.

Os deputados do PFL reclamam que
seus indicados, no início do governo,
para ministérios e empresas hoje domi-
nados peló PMDB, estão sendo demiti-
dos e humilhados. O deputado Jõsé
Lourenço levou a queixa ao chefe do
Gabinete Civil, Marco Maciel, também
do PFL, com uma advertência: a crise
ganhou força no Congresso. (Página 2)

Brasil vence de

3 a 0 em seu pior

jogo 
e é vaiado

A Seleção Brasileira venceu a Finlân-
dia por 3 a 0, ontem à noite, em Brasília,
mas o resultado nem de longe reflete o que
foi a partida: a equipe fez sua pior apre-
sentação nesta fase de preparativos para a
Copa do Mundo, mostrando desentrosa-
mento em suas linhas, e recebeu vaias da
torcida durante quase todo o tempo. Nem
no fim houve aplausos.

Os gols só surgiram depois que os
fracos jogadores finlandeses cansaram e não
conseguiram mais trocar passes. Marinho
fez o primeiro aos 23 minutos do segundo
tempo, Oscar aumentou aos 43 e Casagran-
de completou um minuto depois. O técnico
Telê Santana anunciou que a Seleção come-
ça nova fase na semana que vem com a
volta de Zico ao time titular. (Página 26)
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CASA DO VINHO AGRI-
SUL — Finalmente na
Zona Sul!!! De 18 a 27/4
na IV Feira do Rio Grande
no Fashion Mall. Vinhos,
Salames, Copas. De
15/22h. Sáb.. Dom. e fe-
riado de 11/22!i 253-
5343.

GALERIA HAMADAN
— Obras de Scliar,
Martinolli, A. D'Alin-
court, A. Vianna, Laer-
pe, Romanelli, Lazarin-
ni, B. Sá, S. Pinto, L.
Veiga, 6 vezes s/juros.
V. Pirajá, 550 SI. 228.
Tel.: 511-1046.

VELEIROS OCEÂNICOS
— Clientes da Fast Yachts
colocam a venda os se-
guintes veleiros: Ranger
2.2 e Fast 230. Tel. (011)
521-1944-Av. Nações Uni-
das 22.109 - SP e no Rio
Tel. (021) 2464180 BIP
374- Sr. Francisco Fragoso.

DON RAFFAELLO —
Contribuindo com o
Presidente Sarney,
mantém os preços de
janeiro e ainda conce-
de 10% de desconto
em todos os seus pra-
tos. S. Francisco Xa-
vier. 210 — 234-0769

PRECISO COM-
PRAR PARA INVÉS-
TIDOR ESTRANGEI-
RO — JÓIAS, BRI-
LHANTES, 

' 
PATEK,

ROLEX, QUADROS,
GALLE e toda a peça
de qualidade. Tel.:
521-2288

COMPRO (IATE CAIÇARAS)— Country, Jóquei, C. Brava.
Cad. Maracanã TRIBUNA. Fio-
resta "Rem".. Itanhangá Ac
oferta. (262-0087) JUANITA.

VACAS GIR-HOLANDA —
Chitadas castanha e pretas —
grandes novas, no leite, vendo40 à Cz$ 15.000.00 e HOLAN-
DEZAS VER. BRANCO PO ePC. vendo 23 à Cz$ 12.000.00.Tel: 737-2394 LOURIVAL.

JARRÓES — Laquoaclos ou
crus para decoração desde
Cz$ 370.00 — feito à mão —
R Barata Ribeiro 13—A.

DEMOLIÇÃO DE MANSAO —
Abade Ramos 131 Vdo telha-do em peroba do camoo c/20.000 telhas canal. Sâo Cae-tano portas janelas grades ar-mários embutidos escada ca-racol assoalho peroba do cam-
po pinho do riga.

COBRA-SUB — Tudo p/morgu-lho pelo menor preço do Rio.
Todos os cartões de crédito.
CAMPING-TUR Copa. 255-
7483' 235-5316. Contra: 224-
4256 Rio Sul 541-0446

CAIÇARAS — IATE CLUBE —
COUNTRY CLUB — JOCKEY
CLUB — GÁVEA - ITANHAN-
GÂ — CADEIRAS DO MARA-
CANÃ — Compro — Vendo —
Troco 252-4887 e 232-2637

MOREY BOOGIE — O menor
preço do Rio. Aussie 3x660Morey 140 3x900 Mach3x1.170 Aceitamos cartõesde crédito Camping-Tur. Co-
pa 255-7483 235-5316. Cen-tro: 224-4256. Rio Sul 541-0446.

COMPRO 1 PIANO —
Família. À vista 275-
8068 e 541-9320.

GOLDEN CROSS —
Preços Congelados.
Sem taxa de inscrição.
Tel: 240-2414.
BEL1NA 83 L — Vorde met tí 5marcha ale. un donoc/16.000kms "A + nova do Rio". Da-mos gar. total ac. troca R.Hadock Lobo 386 T. 248-5500AMIGÀO
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Sao Paulo — Folo de Wilson Sanios

A atriz Dina Sfat (E) acompanhou a deputada Ruth Escobar
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0$ 33 anos de operagoes da Hotur Viagens e Tunsmo
foram comemorados com uma belissima festa no Hotel
Sheraton, S qual compareceram os amigos da famflia

A jt ORIENTISSIMO
COM CHINA

TailSndia
Hong Kong

SAItJAS:
6/5-10/6-1/7-12/8

HOTClS DE 1.a CLASSE
EXPRESS

B Los Angeles
¦ Tokio - Hong Kong

W Honolulu^ SSo Francisco
Nova York -i

jBBBFr SAID AS:
Individual^maRaS^ Toda 5® Feira
Grupo — 26 da Junho

Gherardi da Hotur de Miami e Jose Gherardi, da Hotur de I

| 
Nova York. jj

Sao Paulo — Foto de Ariovaldo dos Santos¦ :'
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; mente pelo esvaziamento de quadros politi- . . •-..•••,•-

piosV Em estados como o Rio de Janeiro •¦
Minas Gerais — essenciais para manter ,, . j •
estabilidade republicana federativa — velhos Jdnu> 4 ° ™nvocado, embora seu twme nao aparega no outdoor
e brilhantes quadros politicos nao foram 1*1

\,rsubstituidosporefeitodamorte,doenvelhe- I q-pf nrm nrkTvi nl^i11•§¦ aiftnc I atto
cimento ou por efeito da politica de terra \Jdl td«J v> vJXAJ. v/iXU.|,CXJL Ctu 1C V d

Varrasada levada avante por dirigentes sele-

fontoi^,rSstS con,avamt,e campanha de Janio as ruas
.;,seus prdceres politicos com Milton Campos, A"I 

Israel Pinheiro, Pedro Aleixo, Jose Maria de Sao Paulo—A campanha do prefeito Janio diretor-executivo da Central de Outdoors, Ri-
s vAlkimim, Juscelino Kubitschek, Magalhaes Quadros para a disputa do governo do estado cardo Viveiros.
s Pinto, Gustavo Capanema, herdeiros ilus- vai ganhar as ruas da capital paulista: 150 Os outdoors fazem parte de uma estratdgia

tres ou simplesmente experientes timoneiros I outdoors com os dizeres Na sele^ao do povo ele janista e pefelista que joga com a ausencia do
lTde situacoes dificeis. Eles exerceram funcoes 6 °. t|tu]?r" estarao sendo afixados hoje na prefeito que se encontra no exterior. A campa-

An mi'|i(.r _oc frtrQrn lltri capital. O nome de Jamo nao aparecera, mas nha servira para aferir a receptividade de Janio
:,no COme«° do regime militar masforam, um ^ Q desenho das chuteiras-queele pendurou junto a populagao. Se a repercussao for negati-

passando a guarda a mats novos e na pQrta ^ seu gabinete para indicar que nao va, ele podera, quando regressar, no dia 12 de
. menos dados ao trato mahcioso do poder. mais disputaria qualquer pleito. maio, desautorizar a campanha, mas, se aconte-

Esse estado teve o prtvilegio de nao ter A iniciativa e patrocinada por um grupo de cer o inverso, "a pedido do povo", assumiria a
interventores militares mas OS civis que as- empresarios liderados pelo deputado federal candidature.•-s cenderam ao Paldcio da Liberdade represen- Jos6 Camargo (PFL-SP) e a primeira leva de out Q outro lance da estrategia sera dado no
tavam uma gera?ao, da qual surgiria apenas doors ficard afixada durante os prdximos 15 dias. proximo dia 22, quando as comissoes executivas
uma voca^ao de lider, a do sr Aureliano Ap6s este prazo, um novo lote serS produzido, do PFL e do PTB estarao reunidas para estabe-
Chaves, esse mesmo desamparado de equipe desta vez com a frase "0 povo convoca de lecer as bases da coligagao para a eventual
que desse maior relevo a sua presen^a em novo • ^er®° 8astos Cz$ 360 mil, segundo o candidatura de Janio.
Minas e na politica federal. _ ^ , nrrn nT

O Rio de Janeiro foi ocupado pelo sr hrmirin pOQ6 perdeF lllJ e LLj
Leonel Brizola, um politico vindo mais dos r .
pampas do que do exflio com objetivos Sao Paulo — O PTB e o PL poderao Antonio Ermirio de J/toraes nao quis co-
definidos e com habilidade suficiente para reavaliar o apoio a candidatura de Antonio menta^-a,novapos.SaodoePUcujoa^io
alcancar sua metas Mas ele ascendeu ao Ermirio de Moraes em fun?ao do lanqamento, jS tinha como certo. Botta argumentou que se a

c ^artrrtc Wti, pelo ex-ministro Roberto Gusmao, da Uniao Uniao, idealizada por Gusmao, se destina h
governo sem quadros, sem equipe, te do Liberal Trabalhista, que abrigariatodosos parti- formaqao de um novo partido, o pfB naoimprovisar sobre improvisos e hoje lhe res- dos que ap6iam 0 nMome do6 empresSrio numa oarticiDarSdesta frente: "Vamoscontribuirpara
tam dois ou tres nomes, o principal deles coliga$io que seria transformada em legenda.
candidato h sua sucessao, o sr Darcy Ribei- Dirigentes do PSB, que tamb^m mantinham
ro, que inspira amor e alegria aos intelec- entendimentos com Antdnio Ermirio, disseram
tuais da terra mas que faz tremerem os que ficarao afastados da ULT.
velhos bonzos que comandam a vida do
estado. Supoe-se que o sr Brizola tenha
folego para sozinho fazer subir esse balao, __ _ . . -„o„
tanto mais que nao ha inimigo » vista. „

A impressao que se tem e de que junt0 ao eleitorado — "hd um empresdrio nos
envelheceram de repente as figuras repre- p^s do Quircia com apenas um mSs de campa-
sentativas do Rio e do velho estado do Rio. nha" — 51 presidentes e diretores de sindicatos
O sr Amaral Peixoto, sobrevivente, entrega de trabalhadores do estado langaram a candida-
os pontos e ao seu redor ha uma paisaeem turado ministro do Trabalho, Almir Pazzianot-
desabitada. O velho general Macedo Soares ,0' ^sucessSo 

do
e Silva esta hd muito retirado, embora ainda de os^-filiado k CUT - Antdnio T<l:hi,
tenha sido ministro de um dos governos 1 afirmouqueoministroprometeudisputarcomo
militares. O sr Prado Kelly passou pelo vice-governador Orestes Qudrcia a convengao
Supremo e retirou-se para Petrbpolis. Que do PMDB que escolherd o candidato do partido
mais resta? No Rio sobrevive seu ultimo I ao governo do estado. Qudrcia recebeu com
senador Afonso Arinos, um dos brasileiros bomhumoranotfciae disseque.se Pazzianotto

• . . ' - . veneer a convencao do partido, eu serei omais ilustres da sua geracjao, em si mesmo ^do de sua ^mpanha".—um compendio de hist6na contemporanea I F 
0 iansamento do nome do ministro do

; —de a?ao politica. E, alijado dos partidos que Trabalho teve o apoio — segundo o documento
) fundou e pelos quais pegou em armas, o entregue pelos sindicalistas k dire?ao regional do' 

capitao Luis Carlos Prestes. PMDB—do presidente do Sindicato dos Meta-
! „ , . , , , lurgicos de Sao Paulo, Joaquim das Santos

Passou um almirante pelo governo da I
fusao mas o desmonte da vida politica dos 
dois estados foi obra sistemdtica do governa-
dor Chagas Freitas, hoje aposentado pela
doenqa mas no seu tempo destruidor

de elites, associado ao que havia de pior no ^ V
estado. Esses s6cios, indo-se o sr Chagas T vl
Freitas, ficaram e atraves de pseuddminos \ ^11 • 1
instalaram o jogo do bicho e outras contra- M |J 

¦ nvenqoes no comando de uma cidade que por ¦ 3
dois s6culos foi capital do pais. Sempre sobra |jf
algudm, como o sr Rafael de Almeida Maga- ftA y I \
lhaes, feito ministro, e Wellington Moreira

^ Franco, desgastado por uma candidatura
mal posta assinalada pela ambigiiidade e

; pela derrota. g
Esses dois estados, sem dirigentes quali- s

ficados, afetam fundamente o equilibrio re- M
publicano, mas sempre hd alguma esperan- LM III H H ¦fl-l

.. ?a. Sao Paulo forneceu quadros de primeira M 11 11^
: oicdem ao ministdrio de Tancredo Neves,
reforqados pelo presidente Jos6 Sarney JK. ^
ainda se identificam \& com facilidade, seja
no secretariado estadual seja nos politicos lllll HM Hfl B
que disputam um lugar na Constituinte, /|^|l IM,I III I l^jll
figuras h altura de assumir postos de governo

! no pals. Sao Paulo sozinho corre o risco de _ , „ m« ,
I govemar no sentido de ampiiar o fosso entre Segunda-feira, dia ^1,1 iradentes, as agencias de

sua riqueza e a pobreza do resto do Brasii. Classificados e os Classidiscados nao terSo expediente.

! ^Srio^ne LSILtoam 
25 forsaS de AnteciiM oseu anuncio ate sabado e passe o feriado

: o isotamento das elites estaduais nao tranqmlo. Ter^a.dia 22,0 funcionamento e normal.

permite que seus expoentes tenham se proje-
tado nacionalmente. Mas sabe-se que o
ministro Marco Maciel, ele mesmo um exce-
lente quadro, armou no governo de Pernam-
buco sua equipe, a qual ele conduz para
onde vai. Mesmo o ex-ministro Fernando
Lyra deixou para a administra<jao federal
dois ou tres nomes importantes. E de presu- *-
mir-se que nesse estado, rico de lideranqas
polfticas, haja material humano para autogo-

!; vernar-se e para contribuir para a adminis-
traqao federal. A Bahia tem dois nomes, o
do ministro Antdnio Carlos Magalhaes, que
longamente ocupa toda a cena estadual, e a

\\ do senador Luis Viana Filho. A eles juntou-
j' se, vindo de um exflio fecundo, o sr Waldir

Pires, e entre eles renasceu o ex-senador
Josaphat Marinho, candidato a governador I

|; escolhido pelas for^as que combateu.
!• O Rio Grande do Sul tem-se a impres-
{; sao de que naufragou com o sr Jair Soares,

embora o deputado Nelson Marchezan, com
!. longas braqadas, tente alcancar a outra mar-
!.; gem do rio, onde do ponto de vista nacional

se vS a figura apenas do ex-ministro Pedro
Simon. O sr Paulo Brossard, o mais ilustre
dos politicos do Sul, est& no Ministerio da
Justiqa a caminho do Supremo Tribunal. E o
deputado Joao Gilberto, que repontava na
sua grei como um homem que pensa, estd
desiludido e pensando em nao voltar ^
politica.

Carlos Castello Bianco

São Paulo — Foto de Ariovaldo dos Santos

Coluna dõ Castello

Minas e Rio

carentes de quadros
: A LGUNS dos principais estados da Re-
**¦ pública estão com dificuldades de esco-
hei seus candidatos a governador simples-
mente pelo esvaziamento de quadros políti-
ços. Em estados como o Rio de Janeiro e
Minas Gerais — essenciais para manter a
estabilidade republicana federativa — velhos
e brilhantes quadros políticos não foram
substituídos por efeito da morte, do envelhe-
cimento ou por efeito da política de terra
arrasada levada avante por dirigentes sele-
cionados pelo regime militar.

Em 1964, Minas ainda contava entre
seus próceres políticos com Milton Campos,
Israel Pinheiro, Pedro Aleixo, José Maria de
Alkimim, Juscelino Kubitschek, Magalhães
Pinto, Gustavo Capanema, herdeiros ilus-
tres ou simplesmente experientes timoneiros
de situações difíceis. Eles exerceram funções
no começo do regime militar mas foram, um
a um, passando a guarda a mais novos e a
menos dados ao trato malicioso do poder.
Esse estado teve o privilégio de não ter
interventores militares mas os civis que as-
cenderam ao Palácio da Liberdade represen-
tavam uma geração, da qual surgiria apenas
uma vocação de líder, a do sr Aureliano
Chaves, esse mesmo desamparado de equipe
que desse maior relevo à sua presença em
Minas e na política federal.

O Rio de Janeiro foi ocupado pelo sr
Leonel Brizola, um político vindo mais dos
pampas do que do exílio com objetivos
definidos e com habilidade suficiente para
alcançar sua metas. Mas ele ascendeu ao
governo sem quadros, sem equipe, tendo de
improvisar sobre improvisos e hoje lhe res-
tam dois ou três nomes, o principal deles
candidato à sua sucessão, o sr Darcy Ribei-
ro, que inspira amor e alegria aos intelec-
tuais da terra mas que faz tremerem os
velhos bonzos que comandam a vida do
estado. Supõe-se que o sr Brizola tenha
fôlego para sozinho fazer subir esse balão,
tanto mais que não há inimigo à vista.

A impressão que se tem é de que
envelheceram de repente as figuras repre-
sentativas do Rio e do velho estado do Rio.
O sr Amaral Peixoto, sobrevivente, entrega
os pontos e ao seu redor há uma paisagem
desabitada. O velho general Macedo Soares
e Silva está há muito retirado, embora ainda
tenha sido ministro de um dos governos
militares. O sr Prado Kelly passou pelo
Supremo e retirou-se para Petrópolis. Que
mais resta? No Rio sobrevive seu último
senador Afonso Arinos, um dos brasileiros
mais ilustres da sua geração, em si mesmo

~um compêndio de história contemporânea e
de ação política. E, alijado dos partidos que
fundou e pelos quais pegou em armas, o
capitão Luís Carlos Prestes.

Passou um almirante pelo governo da
fusão mas o desmonte da vida política dos
dois estados foi obra sistemática do governa-
dor Chagas Freitas, hoje aposentado pela
doença mas no seu tempo ativo destruidor
de elites, associado ao que havia de pior no
estado. Esses sócios, indo-se o sr Chagas
Freitas, ficaram e através de pseudôminos
instalaram o jogo do bicho e outras contra-

: venções no comando de uma cidade que por
dòis séculos foi capital do país. Sempre sobra
alguém, como o sr Rafael de Almeida Maga-
lhães, feito ministro, e Wellington Moreira
Franco, desgastado por uma candidatura
mal posta assinalada pela ambigüidade e
pela derrota.

Esses dois estados, sem dirigentes quali-
ficados, afetam fundamente o equilíbrio re-
publicano, mas sempre há alguma esperan-
ça. São Paulo forneceu quadros de primeira
oirdem ao ministério de Tancredo Neves,
reforçados pelo presidente José Sarney e
ainda se identificam lá com facilidade, seja
no secretariado estadual seja nos políticos
que disputam um lugar na Constituinte,
figuras à altura de assumir postos de governo
no país. São Paulo sozinho corre o risco de
governar no sentido de ampliar o fosso entre
sua riqueza e a pobreza do resto do Brasil.
Minas e Rio de Janeiro seriam as forças de
equilíbrio que estão a faltar.

O isolamento das elites estaduais não
permite que seus expoentes tenham se proje-
tado nacionalmente. Mas sabe-se que o
ministro Marco Maciel, ele mesmo um exce-
lente quadro, armou no governo de Pernam-
buco sua equipe, a qual ele conduz para
onde vai. Mesmo o ex-ministro Fernando
Lyra deixou para a administração federal
dois ou três nomes importantes. E de presu-
mir-se que nesse estado, rico de lideranças
políticas, haja material humano para autogo-
vernar-se e para contribuir para a adminis-
tração federal. A Bahia tem dois nomes, o
do ministro Antônio Carlos Magalhães, que
longamente ocupa toda a cena estadual, e a
do senador Luís Viana Filho. A eles juntou-
se, vindo de um exílio fecundo, o sr Waldir
Pires, e entre eles renasceu o ex-senador
Josaphat Marinho, candidato a governador
escolhido pelas forças que combateu.

O Rio Grande do Sul tem-se a impres-
são de que naufragou com o sr Jair Soares,
embora o deputado Nélson Marchezan, com
longas braçadas, tente alcançar a outra mar-
gem do rio, onde do ponto de vista nacional
se vê a figura apenas do ex-ministro Pedro
Simon. O sr Paulo Brossard, o mais ilustre
dos políticos do Sul, está no Ministério da
Justiça a caminho do Supremo Tribunal. E o
deputado João Gilberto, que repontava na
sua grei como um homem que pensa, está
desiludido e pensando em não voltar à
política.

Carlos Castello Branco

Jânio é o convocado, embora seu nome não apareça no outdoor

Cartaz com chuteiras leva

campanha de Jânio às ruas

São Paulo — A campanha do prefeito Jânio
Quadros para a disputa do governo do estado
vai ganhar as ruas da capital paulista: 150
outdoors com os dizeres "Na seleção do povo ele
é o titular" estarão sendo afixados hoje na
capitai. O nome de Jânio não aparecerá, mas
sim o desenho das chuteiras—que ele pendurou
na porta de seu gabinete para indicar que não
mais disputaria qualquer pleito.

A iniciativa é patrocinada por um grupo de
empresários liderados pelo deputado federal
José Camargo (PFL-SP) e a primeira leva de out
doors ficará afixada durante os próximos 15 dias.
Após este prazo, um novo lote será produzido,
desta vez com a frase "O povo convoca de
novo". Serão gastos Cz$ 360 mil, segundo o

diretor-executivo da Central de Outdoors, Ri-
cardo Viveiros.

Os outdoors fazem parte de uma estratégia
janista e pefelista que joga com a ausência do
prefeito que se encontra no exterior. A campa-
nha servirá para aferir a receptividade de Jânio
junto à população. Se a repercussão for negati-
va, ele poderá, quando regressar, no dia 12 de
maio, desautorizar a campanha, mas, se aconte-
cer o inverso, "a pedido do povo", assumiria a
candidatura.

O outro lance da estratégia será dado no
próximo dia 22, quando as comissões executivas
do PFL e do PTB estarão reunidas para estabe-
lecer as bases da coligação para a eventual
candidatura de Jânio.

Ermírio pode perder PTB e PL

Sáo Paulo — O PTB e o PL poderão
reavaliar o apoio à candidatura de Antônio
Ermírio de Moraes em função do lançamento,
pelo ex-ministro Roberto Gusmão, da União
Liberal Trabalhista, que abrigaria todos os parti-
dos que apóiam o nome do empresário numa
coligação que seria transformada em legenda.
Dirigentes do PSB, que também mantinham
entendimentos com Antônio Ermírio, disseram
que ficarão afastados da ULT.

Antônio Ermírio de Moraes não quis co-
mentar a nova posição do PTB e PL, cujo apoio
já tinha como certo. Botta argumentou que se a
União, idealizada por Gusmão, se destina à
formação de um novo partido, o PTB não
participará desta frente: "Vamos contribuir para
eleger um novo governador para ele criar ama-
nhã um novo partido? Isto é esquisito", disse o
presidente do PTB paulista.

Sindicalistas lançam Pazzianotto
São Paulo — Apreensivos com o crescimen-

to do nome de Antônio Ermírio de Moraes
junto ao eleitorado — "há um empresário nos
pés do Quércia com apenas um mês de campa-
nha" — 51 presidentes e diretores de sindicatos
de trabalhadores do estado lançaram a candida-
tura do ministro do Trabalho, Almir Pazzianot-
to, à sucessão do governador Franco Montoro.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco — filiado à CUT—Antônio Toschi,
afirmou que o ministro prometeu disputar com o
vice-governador Orestes Quércia a convenção
do PMDB que escolherá o candidato do partido
ao governo do estado. Quércia recebeu com
bom humor a notícia e disse que, se Pazzianotto
vencer a convenção do partido, "eu serei o
primeiro soldado de sua campanha".

O lançamento do nome do ministro do
Trabalho teve o apoio — segundo o documento
entregue pelos sindicalistas à direção regional do
PMDB — do presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo, Joaquim das Santos

Andrade, Joaquinzão e presidente da Central
Geral dos Trabalhadores (CGT), entidade à
qual são filiados 50 dos sindicatos que subscreve-
ram o documento.

Lideranças do PMDB paulista revelaram
que o lançamento da candidatura do ministro do
Trabalho vinha sendo aniculado há algum tem-
po pelos sindicalistas, apoiados por um grupo de
vereadores da bancada do partido na Câmara
Municipal e por parlamentares insatisfeitos cora
a candidatura do vice-governador Orestes Quér-
cia. O nome do ministro, de acordo com os
planos, seria lançado depois do dia 21 deste mês.

O presidente do sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco, Antônio Toschi — delegado do
PMDB a convenção do partido que escolherá o
candidato a governador — disse que a divulga-
ção da primeira pesquisa de opinião pública —
pela Folha de S. Paulo, e que mostra Antônio
Ermírio apenas um ponto atrás de Quércia —
antecipou o lançamento da candidatura do mi-
nistro.
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Antecipe

seu anuncia

Segunda-feira, dia 21, Tiradentes, as agências de
Classificados e os Classidiscados não terão expediente.
Antecipe o seu anúncio até sábado e passe o feriado
tranqüilo. Terça, dia 22, o funcionamento é normal.
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CHINA SEM MISTÉRIOS

Os milenares se-
gredos da China se-°
rSo desvendados
com você por quem
realmente os conhe-
ce: A SKY Turismo.

A passeio, negó-
cios ou para algum
congresso na China,
utilize o atendimen-
to personalizado que
a SKY lhe oferece
para excursões indi-
viduais ou em grupo.

ORIENTISSIMO
COM CHINA
índia — Nepal

Tailândia
Hong Kong

HOTÉIS DE 1.a CLASSE
OttlENTÇ EXPRESS

Los Angeles
Tokio - Hong Kong

Honolulu
São Francisco

Nova York
SAÍDAS:

Individual
Toda5â Feira

Grupo — 26 de Junho

SKY Turismo — a certeza de uma viagem segura e tranqüila

§HÜ A v. Nilo Peçanha, n.° 50/509 te!.:2S2-9677
iurismo cindcif IZcl. Dc Paoh cmbratur<x&vam i ar^viu

PFL, sem cargos, 
prefere

fazer 
oposição a Sarney

Brasília — A crise da Aliança Democráti-
ca, antes confinada aos estados, chega com
força ao Congresso. O líder do PFL na Câma-
ra, deputado José Lourenço, pressionado pelabancada de 123 parlamentares que coman<&,
comunica hoje ao presidente José Sarney, que
não votará mais nenhum projeto do interesse
do Governo na Câmara enquanto não houver
uma solução definitiva para a disputa de
cargos do 1° e 2° escalões da administração
federal, entre o seu partido e o PMDB- Disse

2ue 
só fará a comunicação a Sarney "por um

ever de lealdade".
O PFL acusa o PMDB de "humilhar e

demitir seus indicados", conforme afirmou
Lourenço, muito irritado, ao ministro Marco
Maciel, chefe do Gabinete Civil, e ao senador
Guilherme Palmeira, presidente do PFL. O
líder do PFL ficou irritadíssimo com a demis-
são do secretário de Administração do
INAMPS do Rio, Antonio Carlos Costa de
Carvalho Sá, indicado pela bancada fluminen-
se e afastado do cargo pelo ministro da Previ-
dência, Rafael de Almeida Magalhães."A decisão de não votar mais nada já está
tomada. Todos os dias recebo reclamações de
todos os estados da federação. Precisamos dar
um fim a isso", proclamou Lourenço no seu
gabinete, depois de receber vários pedidos de
ajuda de integrantes da bancada do PFL na
Paraíba, no Ceará, Paraná, e ainda no Rio de
Janeiro, onde garante que "nenhum dos com-
panheiros tem recebido atenção dos ministros
alinhados ao PMDB".

Malufistas
Pelo critério estabelecido entre o PMDB e

o PFL para as nomeações prevaleceriam nos

municípios as indicações dos deputados mais
votados da Aliança Democrática que tivessem
comparecido ao Colégio Eleitoral para votar
nos candidatos Tancredo Neves e José Sarney.
A queixa de Lourenço, com endosso da maio:
ria dos deputados, é que o critério está total-
mente desvirtuado pelo PMDB.

"Os pemedebistas estão agindo sem qual-
quer obediência ao critério e demitem nossos
correligionários para colocarem nos lugares
indicações dos malufistas que estão aderindo
ao PMDB", acusou José Lourenço.

Ele vai levantar a questão da ocupação dos
cargos na convenção do partido e tem total
solidariedade dos deputados. O vice-líder Al-
ceni Guerra (PR) explica que há seis meses a
bancada vem participando das votações no
Congresso por causa dos pedidos de Louren-
ço, porque é grande a insatisfação com os
ministros do PMDB, especialmente o da Pre-
vidência, que desprestigiou até o líder José
Lourenço na Bahia, demitindo sete de seus
correligionários.

"Já temos dificuldades e este problemaainda agrava a situação", reconheceu o presi-dente do PFL, senador Guilherme Palmeira,
prometendo levar seu protesto ao presidenteJosé Sarney.

Antes dele, José Lourenço promete levar
ao palácio as reclamações da bancada flumi-
nense e de todos os outros estados, prometen-
do não participar mais das votações. Se fizer
isto, o PFL inviabilizará completamente a
votação de pouco mais de 80 projetos queaguardam apreciacão, dos quais o mais impor-
tante é o que regulamenta as eleições deste
ano.

São Paulo — Foto de Wilson Santos

A atriz Dina Sfat (E) acompanhou a deputada Ruth Escobar

Tribunal militar condena

Ruth Escobar 
por 

ofensa

São Paulo — O Conselho Permanente de
Justiça da Ia Auditoria do Exército condenou
a atriz e deputada estadual Ruth Escobar
(PMDB) a seis meses de reclusão por ofensa às
Forças Armadas, enquadrada no Artigo 219
do Código Penal Militar. Ruth será beneficia-
da, no entanto, com a suspensão da pena por
dois anos e seus advogados recorrerão da
sentença. Ela integra a comitiva do presidente
José Sarney que irá a Portugal no dia 4 de
maio e precisará de uma autorização para se
ausentar do país, a ser concedida pelo juiz
Júlio César Fagundes.

A deputada, que também é presidente de
honra do Conselho dos Direitos da Mulher, foi
processada por ter proferido a frase "Os
homens que estão nos mandando há 18 anos
são ladrões de casaca disfarçados de generais"

num comício realizado no município paulista
de Icem, em 1982. No mesmo processo, esta-
vam indicidados o deputado Aloysio Nunes
Ferreira e o então candidato à prefeitura de
Olímpia, Décio Eduardo Pereira, absolvidos
pelo Conselho de Justiça.

O julgamento foi acompanhado por vários
deputados, a mulher e uma filha do governa-
dor Franco Montoro, Lucy e Malu, o virtual
candidato do PMDB à eleição deste ano para o
governo estadual, Orestes Quércia, as atrizes
Dina Sfat, Beatrix Segall, Rutinéia de Moraes
e o ator Raul Cortez.

Há duas semanas, a Justiça militar conde-
nou a um ano de reclusão, com direito a sursis,
o dirigente sindical de São Bernardo Vicento
Paulo da Silva por acusação semelhante —
ofensa à honra do ex-presidente Figueiredo.

Alves tentará Senado
O governador de Sergipe, João Alves

Filho, deixará o cargo no dia 15 de maio, para
concorrer ao Senado pelo PFL. Com isso, o
vice-governador Antônio Carlos Valadares te-
rá de abandonar sua candidatura ao governo,
para cumprir os dez meses restantes do man-
dato de João Alves. A decisão do governador
é vista como uma manobra para lançar o
prefeito de Aracaju, Jackson Barreto, ao go-
verno sergipano. A candidatura de Barreto
seria a alternativa do PFL para enfrentar o
deputado José Carlos Teixeira, lançado pelo
PMDB e com apoio de grande parte do
eleitorado de Aracaju.

Freire espera decisão
O presidente da Caixa Econômica Fede-

ral, ex-senador Marcos Freire, informou ao
deputado Fernando Lyra e ao grupo modera-
do do PMDB de Pernambuco que reexamina-
rá a possibilidade de deixar o cargo a 15 de
maio, para disputar a eleição de novembro.
Freire vai aguardar a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral sobre a consulta feita pelo
deputado Humberto Souto (PFL-MG), que
inHaga se o prazo de desincompatibilizaça de
seis meses estende-se aos ministros, secretá-
rios de estado e dirigentes de empresas públi-
cas que tenham exercido, em qualquer época,
mandato eletivo.

Lista de candidatos
O candidato do PMDB ao governo do

Pará sairá de uma lista de cinco nomes, já
escolhidos pelo governador Jáder Barbalho
para serem submetidos à convenção do parti-
do, em agosto. O senador Hélio Gueiros
encabeça a relação dos prováveis candidatos,
seguido pelo atual prefeito de Belém, Fernan-
do Coutinho Jorge, o seu antecessor, Almir
Gabriel, o atual vice-prefeito, Fernando Ve-
lasco e o deputado federal Carlos Vinagre. Se
o senador Hélio Gueiros for escolhido, assu-
mirá seu mandato o suplente João Menezes,
hoje aliado do ex-ministro Jarbas Passarinho.

Diferença de preços
O governador de Rondônia, Ângelo An-

gelim, comprou um computador para a Secre-
taria de Fazenda por Cz$ 7 milhões, enquanto
o Banco do Estado adquiriu o mesmo equipa-
mento por Cz$ 1 milhão 700 mil. Essa foi uma
das denúncias contra Angelim levadas ao pre-
sidente José Sarney pelas bancadas do PMDB
e do PFL, que querem a demissão do governa-
dor. O presidente pediu aos parlamentares
que oficializassem as denúncias em um do-
cumento. Hoje os senadores e deputados de
Rondônia voltam ao Palácio do Planalto para
entregar o texto.

Os 33 anos de operações da Hotur Viagens e Turismo
foram comemorados com uma belíssima festa no Hotel
Sheraton, à qual compareceram os amigos da família
Gherardi, muitos dos quais personalidades das mais ex-
pressivas do setor de Turismo.
No transcurso da festa, diversas personalidades foram
agraciadas como "Gold Member Hotur", além da homena-
gem prestada a diversos funcionários da Hotur, alguns com
mais de 15 anos de trabalho de dedicação.
Na foto, o flagrante da homenagem ao "Gold Member
Hotur" Sr. Mário Faro, vendo-se da esquerda para a direita,
Roberto Gherardi, da Hotur Brasil, Carlos Gherardi, Presi-
dente da Hotur, Mário Faro, Casa Faro-São Paulo, Sandra

Sarney irá

a S. João

na segunda

São João dei Rei, MG — O
presidente José Sarney estará
em São João dei Rei na segun-
da-feira para receber o Grande
Colar da inconfidência no en-
cerramento da Semana de Tira-
dentes e para prestar sua ho-
menagem ao ex-presidente
Tancredo Neves no aniversário
de um ano de sua morte.

A entrega das medalhas tra-
dicionalmente é feita em Ouro
Preto (a antiga Vila Rica) mas
neste ano a solenidade será
realizada em São João dei Rei
como parte das solenidades em
homenagem a Tancredo. A
elaboração da lista de agracia-
dos está dando muita dor de
cabeça ao governador Hélio
Garcia.
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Maria da Concei^ao propos o tenia da refornui agrdria na reuniao

PMDB consulta TSE sobre

Brasília — Foto de José Varella

Maria da Conceição propôs o tema da reforma agrária na reunião

©DBMFO
Grupo SIDERBRAS

A COMPAHIA BRASILEIRA DE PROJETOS INDUSTRIAIS — COBRAPI
(Grupo SIDERBRAS)

COMUNICA SEU NOVO ENDEREÇO, NO RIO DE JANEIRO, A PARTIR
DE 18.04.86

AVENIDA TREZE DE MAIO N° 33, 26° ANDAR
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de sonhar.

Portoealo transforma seus sonhos de
liberdade, romantismo e descanso em
realidade. Seus serviços impecáveis e suas
áreas de lazer e dc esporte se integram com
todo o mar, verde e natureza que só o
Portogalo pode oferecer. Se sonhar é viver,
venha viver Angra intensamente no
Frade Portogalo Hotel.

CENTRAL Dfi RESERVASRua Joaquim Nabuco, 161Tel.: (021) 267-7375 - Telex. (021) 31034RJ - Brasil

Antônio Carlos assegura 
que

Josaphat entra mesmo no PFL

Brasília e Salvador — Josaphat Marinho, candidato
ao governo da Bahia, anunciará nos próximos dias sua
filiação ao PFL. Principal articulador da candidatura, o
ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães,
revelou a decisão de Josaphat, cujas chances dc vitória vê
agora aumentadas.

Filiado ao PSB, Josaphat vinha enfrentando resistên-
cias da cúpula do partido ao acordo que fez com o grupo de
Antônio Carlos. Ele tinha as opções de filiar-se ao PTB ou
ao PFL, mas segundo o ministro das comunicações, já está
acertado que irá para o PFL. Enquanto isso, partidários do
candidato do PMDB, Waldir Pires, anunciaram que o
Ibope realizou pesquisa mostrando que Josaphat seria
amplamente derrotado, se a eleição fosse agora.

"Balela"
"O PMDB da Bahia sempre ganha as eleições ate o

dia 15 de novembro. Depois, o resultado das urnas mostra
que tudo era balela", ironizou Antônio Carlos. Ele previu
que Josaphat vencerá Waldir Pires por uma margem de 500
mil votos. "Com o Josaphat concorrendo pelo PFL, nossa
campanha ficará ainda mais fácil, pois poderemos divulgar
nossa mensagem de forma mais ciara", acrescentou.

Antônio Carlos exibe ar de confiança quando fala da
eleição na Bahia: "Veja você que coisa engraçada. Na
política baiana, tudo acontece a partir de Antônio Carlos
Magalhães. Agora, juntou um grupo grande contra mim.
Vão perder mais uma vez. Ninguém conhece Waldir Pires
no interior do estado".

Para permedebistas baianos de origem tão diversa
quanto os deputados Prisco Viana e Domingos Leoneli,
desta vez o derrotado será e Antônio Carlos. Prisco, ex-

malufista do PDS, disse que o quadro é inteiramente
diferente das eleições anteriores. Lembrou que, em 1982,
o partido tinha diretórios em apenas um terço do estado.
Agora está presente em todos os municípios. "Além disso,
o PMDB é um partido no governo. O poder na Bahia está
dividido e não exclusivamente nas mãos de Antônio
Carlos. O PMDB tem diretorias de autarquias e presidên-
cias de empresas", explicou.

O deputado Domingos Leoneli, da esquerda pemede-
bista, revelou aue seu partido encomendou uma pesquisa
ao Ibope que dá a Waldir Pires 84% de preferências, em
Salvador; 81,2% da região metropolitana; e 67% do
interior.

Em Salvador, o assalto praticado por militantes do
PT a um posto do Banco do Brasil criou um dilema para o
partido: apoiar Waldir Pires, dando munição para o grupo
de Antônio Carlos acusá-lo de receber ajuda de uma
legenda que abriga subversivos, ou lançar um nome
prórprio — e com isso tirar votos do candidato do PMDB.

O Io vice-presidente da executiva do PT baiano,
Sérgio Guimarães, admitiu que a direção do partido está
preocupada, tanto que deixará para a convenção de 10 de
maio a definição sobre a sucessão estadual.

Na verdade, o jornal Correio da Bahia, de proprieda-
de de Antônio Carlos, não perdeu tempo. "Terrorismo do
PT—secretária do PMDB está envolvida com assaltantes"
foi uma das manchetes de primeira página do jornal sobre
o caso, seguindo-se a explicação de que a Ia secretária do
PT da Bahia, Regina Celeste Bezerra de Carvalho, é
secretária do deputado Luís Umberto, do PMDB e "um
dos mais entusiastas defensores da candidatura de Waldir
Pires."

PMDB consulta TSE sobre

dois turnos em novembro
Brasília — O PMDB enviará hoje ao

Tribunal Superior Eleitoral consulta sobre a
aplicação do regime de dois turnos nas eleições
para os governos estaduais. A decisão foi
tomada na reunião da comissão executiva do
partido que resolveu, também, enviar projeto
com o mesmo teor ao Congresso, para garantir
os dois turnos em todas as instâncias.

A executiva decidiu, ainda, investir tudo
na pacificação do partido nos estados onde
ocorrem divergências e que receberão emissá-
rios enviados pela direção nacional. Serão
visitados, primeiro, os estados onde os rachas
são iminentes — Piauí, Amazonas e Sergipe —
mas ainda não se consumaram como aconte-
ceu no Paraná, no Acre e em Goiás, onde ex-
pemedebistas disputarão as próximas eleições
por outros partidos.

Reforma agrária
Durante a reunião — a primeira aberta aos

jornalistas nos últimos anos — foram gravados
cenas para o programa do dia 7 de maio. Os
pemedebistas decidiram reafirmar ao presi-
dente Sarney, até a próxima semana, o apoio
do partido ao ministro do Desenvolvimento e
da Reforma Agrária, Nélson Ribeiro, e à
imediata implantação do plano de reforma
agrária. Eles pedirão que o presidente dê
condições para Ribeiro resolver todos os pro-
Wemas administrativos, especialmente relacio-
nados ao INCRA, que continua sem presiden-

te, embora o ministro tenha três nomes para
nomear.

— O INCRA está sem presidente e muito
infiltrado. Se os problemas não forem resolvi-
dos, se o presidente Sarney não der carta
branca ao ministro, não teremos reforma agrá-
ria nem assentamento — disse a economista
Maria da Conceição Tavares, que propôs o
tema.

Os dirigentes do PMDB fecharam questão
contra a sublegenda e a candidatura nata e os
líderes na Câmara, Pimenta da Veiga, e o
Senado, Alfredo Campos, foram autorizados a
negociar uma forma de acabar com esses
dispositivos eleitorais junto aos demais líderes
partidários. Também foi marcado para os dias
12,13 e 14 de agosto o congresso nacional do
PMDB, com a participação de representantes
de todo o país e para uniformizar a linguagem
pemedebista nas próximas eleições. Antes do
final deste mês, todos os presidentes regionais
serão convocados a Brasília, para discutir
legislação eleitoral.

Por sugestão do deputado Francisco Pinto
(BA), o PMDB vai pressionar o governo — na
forma de solidariedade ào ministro da Justiça,
Paulo Brossard, e com pronunciamentos no
Congresso — para o imediato esclarecimento
das condições em que os governos militares
deram por "desaparecido" o ex-deputado Ru-
bens Paiva, do antigo PTB. O partido espera
poder participar das investigações c da reaber-
tura do processo.

Ministros vao ?
j J'

a posse de

Borja no STF j.
Brasília — Numa cerimônia sem dis-.

cursos, que durou menos de dez minutos,'
assistidas por mais de 200 pessoas —
entre as quais os ministros da Justiça,!
Paulo Brossard, do Gabinete Civil, Mar-;
co Maciel, e do Gabinete Militar, Baya-;
ma Denys —. o ex-assessor especial do
presidente Sarney, Célio Borja, 58 anos,;
tomou posse como ministro do Supremo;
Tribunal Federal. Ele foi nomeado para aj
vaga do ministro Cordeiro Guerra, que se
aposentou.

Deputado em várias legislaturas até
1983, eleito ela antiga UDN, Arena qPDS, e nomeado por Sarney em 1985
para integrar a Comissão de Estudo^
Constitucionais, Borja afirmou que não
traz nenhuma "colaboração individual"'
ao estudo da Constituinte. "A partir do
agora, só quem pode se pronunciar a
respeito do anteprojeto de Constituinte é
o presidente do STF", disse, após a
posse. í

O novo ministro ingressa no STF;
num momento em que o tribunal começa
a dar forma às suas preocupações com a
Constituinte. Uma comissão de três juí-'
zes — Djacir Falcão, Sidncy Sanches e
Oscar Correia — já está estudando as
sugestões recebidas pelos tribunais fede-í
rais e brevemente deverá submeter suas
conclusões ao plenário do STF.
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tem para renovar o
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JB distribui novamente formulários no Estado do Rio

íO JORNAL DO BRASIL,
com o apoio do Grupo CB, dis-
trilj>ui hoje novamente, para o
Estado do Rio, o formulário do
reçadastramento eleitoral, que
depois de preenchido a máquina
ou;em letra de forma, com cane-
ta de tinta azul ou preta, deve ser
entregue pelo eleitor no cartório
da; Zona Eleitoral mais próxima
dajsua residência ou nos postos
qub começarão a funcionar a par-
tirjde terça-feira, segundo infor-
mòu o presidente em exercício

j Título nOVO, O

\15 de setembro

| Brasília — Até o dia 30 de agosto, as
empresas contratadas pelos Tribunais
Regionais Eleitorais para a campanha
nacional de reçadastramento deverão
codcjuir a digitação dos dados contidos
nos formulários que estão sendo distri-
butdos aos eleitores. Entre esta data e 15
de setembro será feito o cruzamento de
dados pelos computadores para detectar
qualquer irregularidade. A partir de 15
de setembro o novo título eleitoral come-
ça a ser distribuído.

j Este cronograma foi estabelecido pe-
lo {Tribunal Superior Eleitoral para as
sete empresas contratadas para o reca-
dastramento. Em uma delas, Serpro, que
vai; processar os dados de 21 milhões de
eleitores em oito estados (Rio inclusive) e
no; Distrito Federal, serão utilizadas 1
milhão 300 mil horas de digitação somen-
te para a codificação dos formulários.

: É importante qUe os impressos sejam
preenchidos a máquina ou com letra de
fonna legível para permitir a boa conti-
nuídade do serviço: um digitador médio
bafe entre dez mil e 12 mil toques por
hora. Como os eleitores novos poderão
se registrar até 6 de agosto, é preciso que
as empresas de computação iniciem logo
os trabalhos para ficar dentro do prazo.

; Além do Serpro, serão utilizados os
seiyiços da Dataprev (oito estados, a
maioria no Nordeste), Prodesp (São Pau-
lo), Setema (Maranhão), Cotege
(Goiás), Prodenge (Minas) e Cetil (Mato
Grósso do Sul).

do TRE, desembargador Fonse-
ca Passos.

Ao entregar o formulário
preenchido, o eleitor deve levar
o título eleitoral, que receberá a
inscrição revisado e a assinatura
do funcionário da Justiça Eleito-
ral. Este será o recibo, a prova
de que ele se recadastrou. O
TRE avisa que o eleitor só pode
assinar o formulário na presença
do funcionário do cartório. Os
formulários distribuídos pelo
JORNAL DO BRASIL estão
dentro das especificações do

TSE, como atestou o desembar-
gador Fonseca Passos.

Quem perdeu o título ou
completa 18 anos em 1986, até o
dia 6 de agosto, deve preencher o
formulário normalmente é entre-
gá-lo nas zonas eleitorais ou nos
postos. Em ambos os casos a
pessoa será considerada eleitor
novo e está obrigada a levar um
documento de identidade. O de-
sembargador Fonseca Passos
alerta que os formulários são
gratuitos e vendê-los é crime
eleitoral.

Reprodúção
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Fonseca Passos louvou iniciativa do JORNAL DO BRASIL

Preenchimento suscita dúvidas

. 0 1

toral nao
preenchimento, em casa, do' io de reçadastramento elei-

está dando certo, disse a
coordenadora da Ia Zona Eleitoral,
Esther Mendes Gama, após verificar
qi^e 99% dos formulários estão sen-
dq inutilizados por causa de incorre-
çõbs. Para orientar os eleitores e
evitar desperdício de material, ela
cojivocou 24 mesários e o rendimen-
tojdo trabalho cresceu 80%.

! As dúvidas no preenchimento do
formulário não são apenas dos elei-
toj-es. As informações do Juiz res-

ponsável pelo reçadastramento elei-
toral, Motta Moraes, não coincidem
com as instruções fornecidas pela Ia
Zona Eleitoral. As maiores dúvidas
estão nos itens 27 (Zona), 28 (Seção)
e 29 (número da inscrição) "que
devem ser copiados do título eleito-
ral e cujos quadros devem ser todos
preenchidos', segundo a orientação
da Ia Zona Eleitoral. Mas o Juiz
assegura mie não.

Na Ia Zona, o eleitor que quiser
evitar ter o formulário rasgado e
jogado no lixo, deve ter o cuidado de

preencher o documento de acordo
com as seguintes instruções: Nos.
itens 08 e 09 (nome e filiação), não
esquecer de separar cada nome com
um quadrinho em branco e em todos
os espaços referentes a números, tais
como de endereço, CEP, inscrição,
seção e zona, iniciar sempre o preen-
chimento da direita para a esquerda,
colocando zeros nos espaços em
branco. Segundo o Juiz Motta Mo-
raes, "isso não é necessário", mas o
Juiz Roberto Wider, da Ia Zona
Eleitoral, faz essa exigência. .

Leia em

Martele

0 livro mais falado do momento

BARDOT. DENEUVE. FONDA

AS COMpOES SEXUAIS

DEROGERVADUI

esta semana

"Como 
conquistei Brígitte Bardot"

anchete
NASBANCAS

Os locais de entrega
Após preencher o formulário de reçadastramento que o

JB está distribuindo, o eleitor poderá levá-lo, sem assinatura,
a qualquer sede de Zona Eleitoral do Estado. Lá, a partir da
próxima terça-feira, também serão distribuídos formulários.—
Eis os endereços:
Ia Zona: Rua Sacadura Cabral, 226 — Centro; Locais: Cais do
Porto, Candelária, Castelo, Centro, Gamboa, Ilha de Paque-
tá, Praça Mauá, Tiradentes, Santo Cristo, Saúde; 2a Zona:
Rua Sacadura Cabral, 226 — Centro; Locais: Arcos, Cais do
Porto, Cidade Nova, Estácio, Frei Caneca, Lapa, Mangue,
Morro do Pinto, Praça da República, Riachuelo (Centro) e
Santo Cristo; 3" Zona: Rua Conde de Baependi, 40 —
Flamengo; Locais: Catete, Flamengo, Glória; 4* Zona: Rua
Jardim Botânico, 1060 — Gávea; Locais: Botafogo e Praia
Vermelha; 5" Zona: Rua Domingos Ferreira, 66 — Copacaba-
na; Locais: Copacabana, Leme; 6" Zona: Av. Professor
Manoel de Abreu, 286 — Maracanã; Locais: Catumbi,
Estácio, Maracanã, Rio Comprido, São Cristóvão e Tijuca; 7'
Zona: Rua Antônio Basílio, 76 — Tijuca; Locais: Alto da Boa
Vista, Barra da Tijuca, Furnas, Muda da Tijuca, Tijuca, Usina
da Tijuca; 8o Zona: Rua 24 de Maio, 931 — Engenho Novo;
Locais: Benfica, Cachambi, Engenho Novo, Jacaré, Jacarezi-
nho, Mangueira, Maria da Graça, Riachuelo (Estação),
Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier; 9a Zona: Rua Eucli-
desda Cunha, 81 — São Cristóvão; Locais: Benfica, Caju, São
Cristóvão; 10a Zona: Rua Assis Carneiro, 436 — Piedade;
Locais: Abolição, Cascadura, Cavalcante, Encantado, Pieda-
de, Pilares, Quintino, Terra Nova, Tomás Coelho; 11a Zona:
Rua Filomena Nunes, 961 —Olaria; Locais: Bonsucesso, Brás
de Pina, Cordovil, Manguinhos, Olaria, Parada de Lucas,
Penha, Penha Circular, Ramos, Vigário Geral; 12a Zona: Av.
Suburbana 10.121 — Cascadura; Locais: Bento Ribeiro,
Cascadura, Cavalcante, Coelho Neto, Colégio, Engenheiro
Leal, Honório Gurgel, Irajá, Madureira, Marechal Hermes,
Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz
Lobo, Vicente de Carvalho; 13" Zona: Av. Alvorada, 2.001 —
Barra da Tijuca; Locais: Barra da Tijuca, Cascadura, Jacaré-
paguá, Madureira, Oswaldo Cruz, Vila Vaiqueire; 14a Zona:
Rua Getúlio, 127 — Todos os Santos; Locais: Cachambi, Del
Castilho, Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo,
Inhaúma, Maria da Graça, Méier, Piedade, Pilares, Todos os
Santos; 15a Zona: Rua João Vicente, 1.545 — Marechal
Hermes; Locais: Bento Ribeiro, Deodoro, Magalhães Bastos,
Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Realengo, Vila Militar; 16a
Zona: Rua Ministro Tavares de Lira, 40 — Flamengo; Locais:
Bairro de Fátima, Catumbi, Laranjeiras, Rio Comprido,
Santa Teresa; 17a Zona: Rua Jardim Botânico, 1.060 —
Gávea; Locais: Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon,
Rocinha, São Conrado; 18a Zona: Rua Domingos Ferreira, 66
— Copacabana; Locais: Copacabana, Ipanema, Lagoa; 19"
Zona: Av. Professor Manoel de Abreu, 286 — Maracanã;
Locais: Aldeia Campista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Vila
Isabel; 20a Zona: Rua Dias da Cruz, 787 — Méier; Locais:
Água Santa, Boca do Mato, Encantado, Engenho de Dentro,
Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Méier, Todos os Santos;
21" Zona: Rua Filomena Nunes, 971 — Olaria; Locais:
Bonsucesso, Cintra Vidal, Del Castilho, Higienópolis, Inhaú-
ma, Manguinhos, Olaria, Penha, Penha Circular, Pilares,
Praça do Carmo, Terra Nova, Tomás Coelho, Vicente Carva-
lho, Vila Kosmos; 22a Zona: Rua Monsenhor Félix, 512 —
Irajá; Locais: Acari, Brás de Pina, Coelho Neto, Colégio,
Cordovil, Irajá, Parada de Lucas, Pavuna, Penha Circular,
Praça do Carmo, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila
Kosmos, Vila da Penha, Vista Alegre; 23a Zona: Rua João
Vicente, 1.545 — Marechal Hermes; Locais: Acari, Anchieta,
Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Deodoro, Guadalu-
pe, Honório Gurgel, Magalhães Bastos, Marechal Hermes,
Pavuna, Realengo, Rocha Miranda, Ricardo de Albuquerque,
Vila Militar; 24" Zona: Pça. Noroeste, s/n° — Bangu; Locais:
Augusto Vasconcelos, Bangu, Campo Grande, Doutor Au-
gusto Vasconcelos, Padre Miguel, Santíssimo, Senador Cama-
rá; 25° Zona: Rua Martinho de Campos, s/n° — P. Agrícola —
Santa Cruz; Locais: Barra de Guaratiba, Campo Grande,
Cosmos, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Santa Cruz,
Sepetiba; 117° Zona: Estrada da Cacuia, 1.574 — Ilha do
Governador; Locais: Fundão, Ilha do Bom Jesus, Ilha do
Fundão, Ilha do Governador. 26" Zona: Edifício do Fórum —
Nova Friburgo; 27" Zona: Rua Getúlio Vargas, 104 — Vila

Iboty — Nova Iguaçu; 28" Zona: Edifício do Fórum — Paraíba
do Sul; 29a Zona: Av. XV de Novembro, 971 — Petrópolis;
30a Zona: Edifício do Fórum — Piraí; 31a Zona: Edifício do
Fórum — Resende; 32a Zona: Edifício do Fórum — Rio
Bonito; 33a Zona: Edifício do Fórum — Sta. Maria Madalena;
34a Zona: Edifício do Fórum — Sto. Antônio de Pádua; 35"
Zona: Edifício do Fórum — São Fidélis; 36a Zona: Edifício do
Fórum — Pça. Zé Garoto, 2.814; 37a Zona: Edifício do Fórum

São João da Barra; 38" Zona: Edifício do Fórum — A.
Lúcio Meira, 375 s/104 — Teresópolis; 39a Zona: Prefeitura
Municipal — Pça. Waldemar Magalhães — T. Morais; 40a
Zona: Edifício do Fórum — Três Rios; 41a Zona: Edifício do
Fórum — Vassouras; 42a Zona: Edifício do Fórum — Bom
Jardim, 43a Zona: Edifício do Fórum — Natividade; 44" Zona:
Av. Roberto Silveira, 1.456 — Nilópoüs; 45" Zona: Edifício
do Fórum — Porciúncula; 46a Zona: Rua Arruda Negreiros,
231 — São João de Meriti; 47a Zona: Av. Paulo de Frontin —
Volta Redonda; 48a Zona: Edifício do Fórum — Miguel
Pereira, 49a Zona: Av. Roberto Silveira, 27 — Cachoeiras de
Macacu; 50a Zona: Pça. Feliciano Sodré, 384 — Casimiro de
Abreu; 51" Zona: Rua Evaristo Ribeiro, 25 — Conceição de
Macabu; 52a Zona: Edifício do Fórum — Cordeiro; 53" Zona:
Edifício do Fórum — Duas Barras; 54" Zona: Edifício do
Fórum — Mangaratiba; 55" Zona: Edifício do Fórum —
Maricá; 56" Zona: Edifício do Fórum — Mendes; 57" Zona:
Edifício do Fórum — Parati; 58a Zona: Edifício do Fórum —
Rio das Flores; 59a Zona: Edifício do Fórum — São Pedro da
Aldeia; 60" Zona: Edifício 'do Fórum — São Sebastião do
Alto; 61" Zona: Edifício do Fórum — Sapucaia; 62* Zona:
Edifício do Fórum — Saquarema; 63" Zona: Edifício do
Fórum — Silva Jardim; 64" Zona: Edifício do Fórum —
Sumidouro; 65" Zona: Edifício do Fórum — Petrópolis; 66a
Zona: Pça Roberto Silveira — Edifício Fórum; 67a Zona: Rua
Getúlio Vargas, 104 — V. Iboty; 68a Zona: Rua Francisco
Portela — Paraíso; 69a Zona: Rua Mato Grosso, 75 —
Brasilândia; 70a Zona: Edifício do Fórum — Paracambi; 71"
Zona: Alameda São Boa Ventura — Niterói; 72" Zona: Rua
José Clemente, 15 2o andar — Niterói; 73" Zona: Edifício do
Fórum — Laje do Muriaé; 74" Zona: Edifício do Fórum —
Eng° Paulo de Frontin; 75a Zona: Edifício do Fórum —
Campos; 76a Zona: Edifício do Fórum — Campos; 77a Zona:
Pça. Roberto Silveira — D. Caxias — Ed. Fórum; 78a Zona:
Pça. Roberto Silveira — D. Caxias — Ed. Fórum; 79" Zona:
Pça. Roberto Silveira — D. Caxias — Ed. Fórum; 80" Zona:
Av. Roberto Silveira, 1456 — Nilópoüs; 81a Zona: Av.
Alberto Breune, 15 — Nova Friburgo; 82a Zona: Rua Getúlio
Vargas, 104 — Vila Iboty — Nova Iguaçu; 83a Zona: Rua
Getúlio Vargas, 104 — Vila Iboty — Nova Iguaçu; 84a Zona:
Rua Getúlio Vargas, 104 — V. Iboty —•. N. Iguaçu; 85a Zona:
Av. XV de Novembro, 971 — Petrópolis; 86a Zona: Rua Dr.
Alberto Torres, 1255 — S. Gonçalo; 87a Zona: Pça. Zé
Garoto — São Gonçalo — E. Fórum; 88a Zona: Rua Arruda
Negreiros, 231 — São João de Meriti; 89a Zona: Rua Arruda
Negreiro, 231 — São João de Meriti; 90a Zona: Av. 17 de
Julho, 223 — Volta Redonda. 91a Zona: Pça Ponce de Leon,
10 — Barra Mansa; 92a Zona: Av. Pres. Vargas — E. Fórum

Araruama; 93a Zona: Edifício do Fórum — Barra do Piraí;
94a Zona: Edifício do Fórum — Barra Mansa; 95a Zona:
Edifício do Fórum — Bom Jesus de Itabapoana; 96a Zona:
Edifício do Fórum — Cabo Frio; 97a Zona: Edifício do Fórum

Cambuci; 98a Zona: Edifício do Fórum — Av. Alberto
Torres, 334 — Campos; 99a Zona: Av. Alberto Torres, 334 —
Ed. Fórum — Campos; 100a Zoria: Edifício do Fórum —
Campos; 101a Zona: Edifício do Fórum — Cantagalo; 102a
Zona: Edifício do Fórum — Carmo; 103a Zona: Edifício do
Fórum — Pça Roberto da Silveira — D. Caxias; 104a Zona:
Edifício do Fórum — Itaboraí; 105a Zona: Edifício do Fórum

Itaguaí; 106a Zona: Edifício do Fórum — Itaocara; 107"
Zona: Edifício do Fórum — Itaperuna; 108" Zona: Edifício do
Fórum — Pça Fagundes Varela — Rio Claro; 109a Zona:
Edifício do Fórum — Macaé; 110a Zona: Edifício do Fórum —
Magé; IIIa Zona: Edifício do Fórum — Valença; 112" Zona:
Edifício do Fórum — Miracema; 113" Zona: Rua Marquês de
Olinda, 15-4° andar — Niterói; 114" Zona: Rua Marquês de
Olinda, 15-4° andar — Niterói; 115" Zona: Rua Vise. do
Uruguai, 373 s/loja — Niterói; 116" Zona: Edifício do Fórum

Angra dos Reis.

Abadiânia começou com atraso
Brasília — Juiz aposentado, José Cortez de Lucena, 89 anos,

cearense de Brejo dos Santos, esperava impaciente na porta do
cartório da 9a Zona Eleitoral de Abadiânia, pequena cidade a 90
quilômetros da capital de Goiás. Duas vezes, na manhã de quarta-
feira, ele procurou o formulário para se recadastrar e não
encontrou.

Somente por volta das 14h, o escrivão João Maia Luz chegou
com um pacote de 1 mil impressos que fora buscar em Goiânia
para iniciar, com 30 horas de atraso, o reçadastramento dos 6 mil
500 eleitores de Abadiânia. "O TRE não enviou a documentação
que prometeu e por isso fui buscar pelo menos 1 mil. O resto só
vem na próxima semana", explicou Maia Luz.

Com uma população em torno de 16 mil habitantes,
Abadiânia enfrenta nesta campanha nacional de reçadastramento
problemas comuns à maioria das pequenas cidades e vilas

localizadas ao longo da rodovia Brasília-Goiânia: falta de formu-
lários, poucos funcionários para fiscalizar os trabalhos e desço-
nhecimento quase total de informações por parte dos moradores,
principalmente os que vivem nas zonas rurais. São 17 seções
eleitorais no município, algumas instaladas a até 50 quilômetrosdo centro da cidade.

— O povo está desinformado e acho praticamente impossí-
vel que o reçadastramento no interior seja feito no prazo de 45
dias, como espera a Justiça Eleitoral — afirma o prefeito Vander
da Silva Almada (PMDB), 41 anos, eleito em 1982 com 2 mil 800
votos.

O PMDB na próxima semana iniciará um "trabalho de
esclarecimento do eleitor", utilizando seu serviço de som, carros e
caminhões para, se necessário, buscar os eleitores em suas casas e
levá-los aos postos.

No Agreste, recorde de rapidez
Recife — Os municípios de Bezerros, Camocim de São Félix

e Sairé, no Agreste de Pernambuco, vêm batendo o recorde
estadual de reçadastramento e devem encerrar os trabalhos até 15
de maio, duas semanas antes do prazo estabelecido pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

O juiz Flávio Pessoa de Souto Maior, responsável pelo
registro dos eleitores das três cidades, formou uma equipe de 76
pessoas e, utilizando a experiência que tem da região, sua terra
natai, diversifica o alistamento, conseguindo recadastrar cerca de
mil pessoas por dia.

Nos dias de feira, a equipe fica na zona urbana para
aproveitar a concentração de pessoas; nos outros, ela se desloca
para as zonas rurais, precedida por um carro de som que convoca
os moradores. Com isto, Souto Maior calcula que conseguirá

registrar 60 mil eleitores, quase o dobro dos que votaram nos três
municípios em 1982: 34 mil.

Este aumento deve-se principalmente à lei que permite o
alistamento eleitoral dos analfabetos. "No dia 15 resolvemos ir à
zona rural e, para surpresa minha, dos 1 mil 800 questionários que
preenchemos, a maioria era de pessoas analfabetas que ainda não
possuíam título", disse o juiz por telefone.

Souto Maior obteve ajuda dos partidos para pagar um
salário mínimo (Cz$ 804) a cada integrante da equipe de
reçadastramento e atribui a isto o bom andamento do serviço."Cheguei à conclusão que requisitar apenas não dava certo, todos
iam fazer corpo mole," observou, assegurando que com o
pagamento "ninguém quer ter corte no salário por ter trabalhado
pouco ou faltado ao serviço". O juiz acredita que conseguirá
recadastrar o eleitorado dos três municípios em 30 dias.
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Nélson tenta conquistar

prefeitos 
em Teresópolis

A candidatura do senador Nélson Carnei-
ro ao Governo do Rio de Janeiro pelo PMDB
enfrenta hoje mais um difícil teste: o encontro
dos 32 prefeitos do partido no Hotel Caxangá,
no município de Teresópolis, na Região Serra-,
na. Em meio ao fogo cruzado dos partidários
de Nélson e do ex-deputado Wellington Mo-
reira Franco, os prefeitos deverão apontar o
nome de sua preferência para concorrer à
cadeira.de Leonel Brizola.

Tão logo detectou a existência de uma
conspiração contra sua candidatura, por parte
de Moreira e seu grupo, Nélson tratou de
convocar seus aliados, como a esquerda e os 12
deputados federais do PMDB, a marchar para
Teresópolis. O objetivo do senador é transfor-
mar o encontro
de Teresópolis na Arquivo

Íilataforma 
de

ançamento de
sua candidatura.
Moreira quer
bloquear a candi-
datura de Nél-
son, sob a alega-
ção de que o
PMDB só deve
lançar seu candi-
dato à sucessão
daqui a alguns
meses.

Apesar de
desmentidos pro-tocolares de lado a lado, tornam-se cada dia
mais azedas as relações entre Moreira e Nél-
son. Moreira acusa Nélson de tentar impor a
sua candidatura "de cima para baixo", sem
consulta às bases partidárias, enquanto Nélson
acusa Moreira de fabricar armadilhas no inte-
rior do PMDB para minar seu nome. Como a
briga ganhou as páginas dos jornais, Moreira
aparentemente recuou, reafirmando mais uma
vez seu apoio à candidatura de Nélson.

Na nota oficial em que desmente a briga
com Nélson, Moreira não deixou de dar uma
sutil estocada no senador: "O desafio de
novembro só será vencido se for substituído,
definitivamente, o vício de articulações de
gabinete pelo engajamento efetivo das bases
do PMBD fluminense..." Partidários de Mo-
reira querem lançá-lo para governador.

O presidente do diretório do PMDB de
Campos, Sérgio Diniz, um dos representantes
da esquerda independente do partido no Norte
Fluminense, vai advertir, na reunião de Tere-

Nelson Carneiro

sópolis, que o companheiro de chapa de Nel-
son Carneiro, caso ele consiga viabilizar sua
candidatura, terá de apresentar "um discurso
comprometido com a agressividade social que
um. Brasil moderno hoje reclama".

Segundo Diniz, o prefeito de Campos,
José Carlos Vieira Barbosa, um dos líderes do
PMDB do Norte Fluminense, também partici-
pa da tese de que para o sucesso da coligação
que o partido tenta articular para a disputa da
sucessão do governador Leonel Brizola, é
importante um vice de esquerda. Barbosa, há
um mês e meio, em conversa com assessores
do presidente José Sarney, em Brasília, desta-
cou que a Aliança Democrática no Estado,
para enfrentar o PDT e o governador Leonel

Brizola, de igualArquivo para jgUal, (jgve-
I. ' (ViSi na ser ampliada,

com a formação
de uma frente ca-
paz de passar pe-
Io PFL e pelos
partidos de es-
querda.

Como o per-
fil de Nelson
Carneiro, virtual
candidato, é o de
um político con-
servador, os pre-
feitos do Norte
Fluminense, em

grande maioria, querem que o candidato a
vice, dos próprios quadros pemedebistas ou
dos partidos de esquerda, reúna condições
para disputar com o brizolismo o chamado
voto ideológico. Barbosa e Diniz julgam que
se esse vice sair do interior a chapa terá um
peso ainda maior, harmonizando, dentro de
um partido hoje com maiores bases rurais, os
interesses políticos da capital e do interior.

Heusi para o Senado
A esquerda do PMDB começou a articular

a candidatura do advogado Marcos Heusi, ex-
secretário estadual de Justiça, ao Senado pelo
PMDB nas eleições de 15 de novembro. Heusi
foi presidente da União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e é membro do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
No segundo governo Chagas Freitas, foi secre-
tário de Justiça graças ao prestígio que goza
nos círculos judiciários do Estado, e suas
ligações com o PMDB, desde a época em que
existia o falecido MDB.

> VA v.-Vx
Moreira Franco

Líder quer começar

de novo a discussão

Luiz Eduardo Rezende

O líder da bancada estadual do PMDB,
deputado Átila Nunes, vai a Brasília na
próxima semana conversar com o presiden-te José Sarney sobre a sucessão no Rio de
Janeiro e defenderá a idéia de recomeçar
todo o processo de consultas para a escolha
do candidato do partido.

Logo após voltar de Brasília Átila
Nunes colocará em prática essa idéia, con-
vidando o senador Nelson Carneiro, o ex-
prefeito de Niterói, Moreira Franco, e o
jornalista Artur da Távola para reuniões
com a bancada. O primeiro a ser convidado
será Nelson Carneiro, depois Moreira
Franco e, por último, Artur da Távola, que
está na Europa.

Átila Nunes defende a discussão cora
as bases do PMDB até meados de junho
para a escolha do candidato ê não acredita
que o fato de a bancada federal já ter se
decidido por Nelson Carneiro seja empeci-
lho para negociações: "A maioria da ban-
eada federal prefere o Moreira Franco,
mas essa preferência, como a bancada
federal por Nelson Carneiro, não pode ser
definitiva. O importante é que o PMDB
hão ene pela terceira vez consecutiva".

O líder da bancada tem conhecimento
das gestões do presidente do PFL, Jorge
Bornhausen, junto ao presidente Sarney,
para que a Aliança Democrática seja for-
mada no Rio com o jornalista Artur da
Távola candidato a governador, Nelson

Carneiro disputando a reeleição para o
senado e a vice ficando com o PFL.

Mas Átila Nunes não acredita que o
PFL possa influenciar na escolha do cabe-
ça-de-chapa: "O candidato deve sair das
negociações dentro do PMDB. Somente o
presidente Sarney é capaz de influir nessa
escolha e conseguir a unidade do partido".

Com a entrada da cúpula do PFL nas
negociações, em Brasília, e a decisão do
líder da bancada estadual do PMDB de
promover reuniões para reabrir a discussão
sobre a sucessão no Rio, esvaziou-se a
coordenação do ministro Rafael de Almci-
da Magalhães.

Anteontem, os deputados Paulo Du-
que, que não decidiu ainda se apóia Nelson
ou Moreira, e Elias Camilo Jorge, partidá-
rio da candidatura Artur da Távola, foram
a Brasília a chamado de Rafael discutir a
sucessão. O Ministro pretendia, aos pou-
cos, ouvir toda a bancada estadual, mas,
ontem, José Montes Paixão e Mariano
Passos, os convidados do dia, decidiram
não ir a Brasília.

Paixão e Mariano Passos são aberta-
mente favoráveis à candidatura Moreira
Franco e, reservadamente, confessaram
que não foram ao encontro do ministro
porque acham que essas conversas são uma
fôrma de Rafael de Almeida Magalhães
tentar viabilizar a candidatura de seu prefe-
rido, o jornalista Artur da Távola.

Rezeck

lança

Braga

O prefeito de Angra dos
Reis, José Rezeck, vai proporaos articuladores da Aliança
Democrática no Rio de Janei-
ro, uma nova tese para compor
os interesses do PFL, seu parti-do, e os do PMDB, na sucessão
do governador Leonel Brizola:
a formação de uma chapa ma-
joritária encabeçada pelodeputado federal Márcio Bra-
ga, ex-presidente do Flamengo
e útn. dos homens fortes da
CBF.

Como Braga é do PMDB,
Rezeck sustenta que 0 seu
companheiro de chapa terá de
sair dos quadros do PFL, consi-
derando ideal que a escolha
recaia sobre um político do
interior fluminense. O prefeito
de< Angra dos Reis acha que
Nelson Carneiro, nome mais
cotado no momento para a
disputa do governo do Estado,
deveria concorrer à reeleição
para o Senado. Sugere ainda
que a vaga restante de candida-
to a senador seja reservada à
ampliação da Aliança.

O nome do ex-presidente do
Flamengo, segundo o prefeito
de Angra dos Reis, "expressa-
ria um sentido de renovação
política e de propostas sociais",
porque, na sua opinião, "o Es-
tado começa a se cansar dos
medalhões.

Leone ouve

Brasília e

muda equipe
O prefetito de Nova Iguaçu,

Paulo Leone, conseguiu ontem
a renúncia dos seus 14 secreta-
rios municipais para montar,
dentro de 10 a 15 dias, um
governo de coalizão. A nova
equipe do prefeito contará com
representantes do PFL (seu
atual partido), PMDB, PTB e
PDS. O PDT, partido pelo
qual Leone se elegeu, também
será consultado e se desejar
terá seu espaço reservado na
futura composição administra-
tiva da Prefeitura.

A reformulação do secreta-
riado de Nova Iguaçu — maior
colégio eleitoral do interior
(cerca de 800 mil votantes) e
principal base do PFL no Esta-
do — foi proposta a Leone por
setores do governo federal co-
mo estratégia capaz de fortale-
cê-lo na Câmara de Vereadores
e livrá-lo das constantes amea-
ças de impeachment que par-
tem, segundo seus assessores,
do ex-secretário de Justiça do
Estado, Vivaldo Barbosa.

Leone acusa Vivaldo de ten-
tar desestabilizar sua adminis-
tração, há um ano e meio, com
a formalização, através de poli-
ticos que o seguem em Nova
Iguaçu, de queixas-crime con-
tra a sua administração. Em
Brasília, o prefeito esteve com
o chefe do Gabinete Civil do
Palácio do Planalto, Marco
Maciel, a quem formulou uma
queixa: "Troquei o PDT pelo
PFL por convicção ideológica,
mas não venho recebendo ne-
nhum apoio do meu novo parti-
do na luta que travo contra os
que querem me afastar do
poder".

O próprio Marco Maciel
prometeu a Leone — sequndo
ele revelou ao aceitar os pedi-
dos de renúncia de seus secre-
tários — que uma nova situa-
ção seria criada e que o partido
passaria a acompanhá-lo de
perto, apoiando-o. A Câmara
de Nova Iguaçu é constituída
por 33 vereadores, assim distri-
buídos: PFL-15, PDT-8,
PMDB-5, PDS-2 e PTB-2.
Com a reforma do secretaria-
do, o prefeito pretende formar
uma bancada majoritária com
um mínimo de 22 vereadores.

POLICLtalCA GERAL DO RIO DE JANEIRO
Assembléia Geral Ordinária de 16.04.36"ERRATA"

Na publicaçio da Ata da referida Assembléia efetuada na
ediçfto do dia 17.04.86, pég. 9, o mandato do Conselho Dire-
tor eleito é para o biênio 86/87 e nSo 85/86 como constou,
.da publicação.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

TOMADA DE PREÇOS

DERJA NP 86/04 ABERTURA: 05.05.86
OBJETO: Aquisição de sacos de polipropileno e diversos

materiais de escritório.
EDITAL: Av. Pres. Vargas, n? 730/subsolo - Centro - Rio

de Janeiro (RJ)

ÍMPASi
Ministério da Previdência e Assistência Social

*
LBA FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA

TUMSMÍ
4* feira no Caderno B.

A Superintendência Estadual da Fundação
Legião Brasileira de Assistência do Estado do Rio
de Janeiro torna público, para conhecimento dos
interessados, que se encontra aberta, em sua
sede, situada à Av. Venezuela, 53/4° e 7° anda-
res. Saúde, Rio de Janeiro, a TOMADA DE
PREÇOS N° 003/86, referente a contratação de
serviços para lantemagem, pintura geral e revi-
são geral na parte mecânica e elétrica no cami-
nhão Mercedes-Benz 608D, placa JV-1570, com
a execução dos serviços e a utilização de mate-
riais inclusos.

¦ A proposta está aberta exclusivamente a
oficinas autorizadas pela Mercedes-Benz.

Os interessados devem comparecer ao en-
dereço acima, na sala 415, para tomarem conhe-
cimento do Edital completo.

PLANO AUSTRAL
VERSUS
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PLANO CRUZADO

TERAPIAS ANTWaACIONARlAS:

DATEfíWNA AO SUCESSO.

Direção Geral - Prof? Mário Henrique Simonsen
Coordenação - Prof? Moysés Glat.

Datas: 28 e 29 de abril

O modelo brasileiro de estabilização econômica já é um assunto de grande interesse no plano
internacional pelo seu ineditismo e ousadia teórica e prática.

Ao mesmo tempo, cresce a curiosidade nacional quanto à eficiência do programa de estabilização
em outros países como Argentina e Israel.

O Seminário Terapias Antiinflacionárias abre espaço para você conhecer melhor os caminhos
novos da economia brasileira, bem como as experiências internacionais no combate à inflação,
e os reflexos hoje observados nos países que adotaram tratamento semelhante.

Local: Hotel Meridien
Inscrições: ESAD- Rua São José,40/9?andar-Tel.: (021) 221-7080-Telex (021) 31654

Dia 28: Manhã - Caso Israel
"A escalada da inflação
e as inovações
antiinflacionárias."
Con/erencista: Rudger
Dombusch (PhD)
(Professor de Economia
Internacional do
Massachusetts Institute
of Tecnology - MIT)

Tarde - Caso Argentina"Da hiperinflação
ao Plano Austral."
Conferencista -Juan Cario
de Pablo (PhD)
(Editor do "El Cronista
Comercial Buenos Aires).

PROGRAMA

Dia 29: Manhã"Experiências
antiinflacionárias - lições
e extrapolações."

Conferencista - Mário
Henrique Simonsen
(Diretor da Escola de
Pós-Graduação em
Economia da Fundação
Getúlio Vargas).

Promoção
JORNAL DO BRASIL

Realização

esad
Patrocínio

Tarde
1? PARTE"Combate à inflação:
dimensões técnicas x
dimensões políticas."
Conferencista -
Oscar Camilion
(Ex-embaixador da
Argentina no Brasil).
2? PARTE
Painel de Debates.
Presidência - Mário
Henrique Simonsen
Membros - Rudger
Dombusch
Juan Cario de Pablo
Oscar Camilion

_!

Anúncio Fusca - Volkswagen -
Ouro e Anúncio do Ano-SP e
Nacional

Filme' 'Boxe'' - Fusca - Volkswagen -
Ouro - SP e Nacional

v/'

Filme ' 'Selva'' - Picolé, Suco de
Frutas no Palito - Kibon - Ouro - SP
e Nacional

E mais Ouro:
7 Medalhas de Ouro para:

Alcantara Machado Feiras,
ALMAP, Cônsul, Kibon e LPC.

E mais Prata:
17 Medalhas de Prata para:

Anderson Clayton, Clube de
Criação de São Paulo, Relógios
Cosmos, Du Loren, Kibon, Orniex,
Pan Am, Petrobrás Distribuidora,
Rhodia e Volkswagen.

E mais Bronze:
19 Medalhas de Bronze para:

ALMAP, Anderson Clayton. Crowne
Plaza, Kibon, National, Orniex,
Pan Am, Prológica, Rhodia e
Volkswagen.

Prêmio Colunistas - São Paulo e Nacional: mais de 70 agências de publicidade
concorrendo com mais de mil peças entre campanhas, anúncios, filmes, fonogramas.

1~LUGAR:

ALCANTARA MACHADO

PERISCIN0TO. COMUNICAÇÕES LTÜA.

COM 57 PRÊMIOS.

ALUGAR: 
*l-LUGAR:

mm Fischer&Justus, ^^DPZ,
Young & Rubicam, com com 49 prêmios.
52 prêmios.

4® 
LUGAR: C-LUGAR:

Standard, Ogilvy %Jf MPM,
& Mather, com 33 prêmios,
com 40 prêmios.

A qualidade dos concorrentes valoriza
ainda mais o nosso 1? lugar.

Todo ano os jornalistas especializados em propa-
ganda escolhem as' peças publicitárias mais criatl-
vas do ano. É o tradicional "Prêmio Colunistas",
disputadlssimo pelas agências.

Na eseolna de 1986, a ALMAP - Alcantara Ma-
chado, Perlscinoto Comunicações foi a mais pre-
miada. Um acontecimento que se Incorpora numa
rotina profissional de trinta anos, onde os prêmios
sempre estiveram presentes.

Os prêmios.
A ALMAP ganhou dez vezes o importante "Top

de Marketing", inclusive o de 1985, com o lança-
mento do Volkswagen Santana. A ALMAP foi a"Agência da Década" em 60 e 70, "Agência do
Ano" em 1984, e ainda ganhou o prêmio "Pesqul-
sa de Marketing", da Revista Marketing. Seu
cliente Volkswagen também ganhou Grand Prlx
como "Anunciante do Ano". No plano internado-
nal a premiação não tem sido menor. Só um exem-
pio: no Clio, o Oscar da Propaganda Mundial, a
ALMAP já ganhou 8 estatuetas de ouro e 136 diplo-
mas de finalista.

0 significado dos prêmios.
Mas, afinal, o que significam tantos prêmios na

vida de uma agência de publicidade? Na ALMAP,
eles valem nao só como uma gratificação emocio-
nal, mas também como uma prova de competência
profissional. Uma competência que, mesmo se nao
tivesse sido premiada, já estaria comprovada pela
relação de seus clientes: nada menos do que 14 de-
les são lideres absolutos de mercado. E, no que de-
pender da ALMAP, os outros também chegarão lá:
com o apoio da pesquisa, mídia, planejamento,
criação e da própria inteligência e criatividade dos
clientes. Sem as quais, alias, agência nenhuma ga-
nha prêmio algum.

ALMAP
ALCANTARA MACHADO,

PEStiSCSpOTO
COMUNICAÇÕES LTDA.

S3o Paulo - Av Paulista. 688/Tels 287-8315/287-9973/285-1480e(PABX) 289-1122/Telex SPO-011-24094 - SP - Rio de Janeiro •
R Marquês de Olinda. 74 /Botafogo/Tel . (PABX) 551-5442/Tele* Rio021 30321 e 021-22764/ZC0I - RJ - Brasília - S.C S - Edil OscarNiemeyer • 5' andar - salas 504/505 • Tels : 223-2005 e223-2010/Teiex 061-2311 DF
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Campanha "Ligue a Vida num
Cônsul" - Institucional - Cônsul -
Ouro-SP e Nacional

Campanha "Presença'
- Rhodia - Ouro - SP
e Nacional

-Institucional

Filme' 'Bandeira Branca " - Véo -
Orniex ¦ Ouro - SP e Nacional

Filmo ' 'Foca'' ¦ Entertainment 85 ¦
Pan Am- Ouro ¦ SP e Nacional

E mais este destaque:
A Volkswagen ganhou o prêmio' Cliente do Ano"

D
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pre^O dos serviqos medicos e hoje alras aa cortina. rnilip IVl. DOjjey f0g0 comegou e aumentou. Uma inspeqao visual encontra diante de urn robo ranzinza, que se recusa a funcionar.¦uma fonte permanente de dor de PrilH6i.r0 d© ITlS.iO I The New York Times  sugere que o incendio aumentou mais rapido ao Ele refaz os procedimentos de rotina, aperta botoes na cabine ¦;
cabeca para Funaro. a.a ^ r.n„„cc„ „_r„  „ • 'ado e em volta da junta do que perpendicular- de controle. E novamente acende-se a lampada vermelha de

-¦< Dacfos Dreliminares do IBGE ia Ate 
fgu ? Congresso nao apro- Washington -Numa entrevista a imprensa, mente e acima advertencia. 0 bra?o do grande robo nem se mexe. Entao, o

' detec^aram q ue ernmarco as con- 
V0U' por falta ,de forum'0 projeto do realjzad^ trouxe uma t-cnic0 6e um J>isco n8um utador rtdti! da Texas

sultas m^icas disMrT^am cerca de IHandan1d? 
c°m™oraF 0 D» "Prova real" do 1ue acon,eceu' exP|icando £>ue Instruments' di8itando a|8umas teclas. Em questao de segun-

1S% SXe. o m?S antS £ Jraba,ho na data trad.cional, que gSdJdSKS 
<te iSitiS is*0' de modo 6eral- 6 "mais *ti! do que 05 dos'surge na tela uma sdrie de PerSuntas> ^sencialmente sobre

fiA anterior. _ 1 demaio. ® P f can™ evaTa rta p*Jn^n nnp Hestnlina indicios conseguidos atraves de deduqoes". o que esta errado. Mais teclas sao acionadas e tudo se

Hp i^nnr0 nTnrPm . 
Se 0 projeto nao for aprovado Challenger no dia 28 de Janeiro passado. A A recuperagao de outras pegas, entretanto, transforma numa representagao pictoricadentro da cabine.

.de impor urn pregoumco por cada tempo, OS trabalhadores terao que CO- entrevista foi monitorada em video no centra de disse Covert, trara "apenas mais um tijolo para , Quantas luzes da serie de cinco estao acesas? - pergun-
consuita. Cada medico tem seu pre- memorar sua data maior no dia 28 de operates da NASA em Washington e no Cen- a parede" de fatos "Jue nos ajudarai a com- tou- Arespostafoi: tres. Entao o quadro disse ao tecnico que se •

qo: 0 que nos queremos e que eles abril, uma segunda-feira. tro Espacial Kennedy, na florid® preenderoqueaconteceu-.Membrosdacomis- tod.os os comutadores de seguranqa inclusi-
mantenham seus preqos congelados A lei em vigor evita os fins de Na primeira entrevista Arqiiivo— 28/1/86 ^"S!,.!!?.^avanina postsaode ligado . '

y nao fiquem tentando dnblar o semana prolongados, fazendo com que coletiva da comissao, qua- , en ran 0 em operagao.

piano do cruzado", explica o pro- os feriados no meio da semana — como tro membros do painel de SBBBf 
Simuladores ' 

n
fessor Edmar Bacha, presidente do no caso do 1° de maio que cai em uma analise do acidente afirma- fpjEgHKp^ Esta especial interagao homem-maquina era uma detnons-
,IBGE. quinta-feira — sejam comemorados ramqueasecgao inccndia- f&k tragao levada a efeito no centra consultivo de robotica e .

n sempre nas seeundas-feiras. •. guete imPuls°r dl" ML. «¦»«'. operagoes de automagao da Ford Motor Company. A situagao
, 

U 
t-v - . reito, recuperada no Ocea- K WMMXh simulada, entretanto, vem se verificando com frequencia cada

Tambem na Argentina OS mcdi- D6mdirC&Q3iO J8< no Atlantico nesta semana vez maior nas oficinas da fabrica, & proporqao que umcrescente ,;pos estiveram na linha de frente na Um jogo de futebol amanha as fomece importantes indi- numero de robos invade as industrias americanas. Estas maqui- '
batalha pela desestabiliza?ao do 17h30min, no Maracana, vai comemo- innrAn^n jWMB* nas complexas estao criando novas necessidades em materia de •

rPlano Austral. rar, de forma especial, 0 Dia do Indio. ^tepnZ,r?iS /#
fr Janto q»e os Pre?os dos servi^os O jogo refine, de um lado, o time tre. Mas acrescentaram nao ^ jMwBBPf k fontrolados por computedores! equ.pamentos•medicos cresceram nos prirneiros Curumun, formado pelos indios e orga- esperar. no restante da in- K J' W • Segundo Tore Lindgren, presidente da Asea Robotics 0

j meses do austral numa media de nizado pelo cacique Marcos Terena, e, vestiga^ao, a descoberta de |||||^HHg W- Inc.,acompanhiatemsidoobrigadaaenviarseusespecialistasa
1 ,5%, ao mes. do outro, a turma dos artistas, que qualquer coisa que de- varios pontos dos EUAt para mostrar aos eletricistas locais,
I : O proprio economista Roberto contara, entre outros, com Chico Buar- monstre 0 que provocou a completamente apavorados com manuais de servigo de 1 mil
I Frenkel, um dos pais do austral, foi clue> Paulinho da Viola, Evandro (ex- ta'"a- - V* %' P^g'nas, como lidar com coisas simples como interruptores. -
I vitima do seu analista, que resolveu Blitz) e Pepeu Gomes. cr(e'° 1ue c^e" 1 * * O programa que 0 tecnico da Ford, Glenn Jimmerson, >i

aumentar o prego da sessao de O jogo vai comemorar a data com Eentennu^ WKKk - usou para "resolver" o problema do computador de seguranga it
rahnlisp palavra de ordem Demarcacao Ja. >1 iK-aincmc u que piuvutuu u - continha 0 que se chama um "expert program", uma forma de '

I 1 a roann H<» Frpnlrol fni nm TPi™ n Pm 7v T'' 
° 
^ ¦ W* . " ' inteligencia artificial. Este sistema nao executa simplesmenteA reacjao de Frenkel foi pro- Fim do silencio Donald J. Kutyna, da For- uma serie predeterminada de instrugoes, como os programas

I -Curar um analista que fosse tambem Depois de ter feito uma especie de ?a Aerea, presidente do • 'A ' 1 ' convencionais. Em vez disso, ele interroga 0 operador e usa as \I .fiscal de Alfonsin. voto de silencio, desde que deixou painel de analise. 
|1|hHL -m? " . 'r'l ¦' respostas para decidir onde esta 0 problema. A Ford chama seu ;

I ^ . Minist(5rin Ha IiKtira n HpmitaHo Fer- Neil A. Armstrong, ex- , aP sistema de "assistente de manutengao".
SupernegOCIO nando Lyra resolveu'abrir a bocahojc, '%

Ha um namoro na W que, se uum dirso ua O-m dos Dqw* E^SS^t MMA i'liI .tudo der certo, tem tudo para se trans tados. ^ entrevista se devia ao gran- ^de regras "se", "entao". Se alguma coisa e verdadeira, entao -
I formar no maior negocio do ano. Mas quem esperar alguma cntica a de interesse da imprensa no m : uma ou outras mais devem igualmente ser verdadeiras. Por um *

empresario paulista Matias Sarney perdera seu tempo. segmento do foguete pro- Aexplosao da nave matou sete astronautas processo de eliminagao, os pontos mais provaveis de problemas
..Machline, do grupo Sharp, esta nego- O alvo de hoje sera o presidente pulsor recentemente recu- podem ser detectados com exatidao.

I ciando a compra de uma fatia generosa Ronald Reagan. perado —e que constitui a primeira prova fisica sao deram a entender que, mesmo sem saber Os prirneiros "expert system" foram desenvolvidos para
I do capital do Bradesco, o maior banco _ , a conf'rmar 1ue a jungao falhou. exata razao por que a junta falhou, jS dispu- ajudar os medicos a diagnosticarem doengas exoticas, nao

privado do Pais. EllCOIltrO Eugene E. Covert, professor de Aeronauti- nham de elementos suficientes para resolver o encontradas antes. A abordagem e aplicavel tambem a outras
I Trata-se de uma parte das acoes que Um longo almoqo reuniu esta sema- ca no Institute deTecnologia de Massachusets problema. M formas de diagnostico. No caso do Ford, Jimmerson, veterano

esta em noder do emnresario Antonio na o nresidente Jose Sarnev e 0 ex- (MIT), membra da comissao que examinou o Havia muitas coisas erradas com a jungao engenheiro de robos, forneceu a maiona dos conhecimentos.esta em poder do empresano Antonio na o presidente jose sarney e 0 ex segmento do foguete, disse que por um buraco do foguete, que poderiam ter contribmdo para 0
I Carlos de Almeida Braga. ministro Azeredo da ailveira. de 38cm de altura e mais de 70 de comprimento acidente, inclusive os efeitos do tempo frio sobre _
I -pitn Nocardapio, a viagem a Portugal do sai-ra 0 f0g0 qUe qUeimara 0 involucre do as juntas de borracha, a agao da massa que /xI^QUCOLOSlO dClhCl ZOYFG
I . presidente da Republica e a queda-de- foguete numa area da jungao que ja fora identi- protege as vedagoes e a tendencia da junta • • 1 l /» 1I O presidente Jose sarney nao anda bracjo entre os Estados Unidos e a ficada atraves de fotos. girar sob a pressao de forgas geradas no interior TiflTlflTtn I ftf* Trtyffluada satisfeito com 0 comportamento Libia. O incendio ocorreu "de dentro para fora", do foguete", observou 0 general Kutyna. 1JI J
I de alguns tecnicos do segundo escalao . _ disse ele, 0 que significa que 0 foguete impulsor Richard P. Feynman, Premio Nobel de rtn I /* •

jda"area economica, que estao falando UHjDilAili foi o causador da explosao, e nao 0 tanque de Ffsica e membro da comissao, afirmou que, em OlftCLG l/ll/lfl CHGT6 ITVCCL
I ffldemais. O empresario carioca Antonio combustfvel externo, como vinham especulando certo sentido "ha pouca coisa importante e nada ..
I Ontem,o presidente ja fez saber a Guarino, presidente da Flupeme, a as- alguns investigadores. de especialmente excitante" no segmento do torre^^rSezae d!s2SSKU,S?S^
film deles para friar menos e ouvir mais. sociaSao que reune as pequenas empre- Covert^nformou que osegmento recupera- 

XtadotTSeT'tr S'elsmbrir imporfantesmnstrugoes incas. A torre, que e'stava oculta sob
I(Crimeecastigo foi
F O coronel Geraldo Cavasnari do ZaaES2existem ranhuras ou marcas indicadoras de que uma vedagao estava fora de lugar, ou se a massa de 8rande ™portanciaparao estudo dacultura pre-colomb.ana
|cti™ S Ap010i Pe(luena e Media EmPresa- a junta sofrera avarias por ocasiao da monta- foi dilatada entrando em areas delicadas da v 

As escavagoes foram hderadas pelo arque61ogo Miguel
I Ststado-Maior do Exercito, foi pumdo j.'i_ „„„ Vargas Arzubialdi e duraram um ano. Sacahuaman encontra-se
I ibom pena de prisao, por ordem do P® HQ> t3ibll8< is- a 10 quilometros da cidade de Cuzco, a capital do Imperio inca,
I Sministro do Exercito, por ter participa- Sem nenhumadivulgagao previa,'foi QntAlitoc' pctnrlam anrnVQ nnln« e em sua fortaleza residiam os chefes daquele povo pre-
I ido, sem autorizagao superior, do semi- realizada ontem, as 14 horas no aterro ualClllCS ColUUalll aUIUltt PUlal colombiano.

j wiario sobre as relagoes Brasil- do Flamengo, uma sensacional corrida Um grupo internacional de pesquisadores, interagao entre 0 vento de particulas carregadas ^abKtechnento^eKoa^nto d^Se^aue^ rateI ^Argentina, realizado em Buenos Aires de ombus, envolvendo um bolido de dirigidos pelo Centra norte-americano de Los langadas pelo Sol e o campo magnetico da - , ¦ . ,7^ ; . . .

|os%ias 
20 e 21 de ma^o com o uma escoderia «s,a,al contra um de Aif,iL„«amp,„je,odees,«d„sdaau,„- Terra.. 

S'n d S WofS
&)atrocfnio da Faculdade Latino- empresa pnvada. ra polar que utilizara dados transmitidos por 0 campo magnetico dos planetas age como araueoloeos encontraram ainda curiosos moldes de nedra com

I HAmericana de Ciencias Sociais. Ao final da corrida 0 onibus 027 da doze satelites em 6rbita da Terra. um ima, canalizando esta radiagao em diregao figquras ^ cobras e lagartixas, que possivelmente eram usados
|»: O coronel, que estava de ferias, foi a Real, empresa recentemente estatizada, . A pcsquisa, envolvendo a cooperagao entre aos polos, 0 que explica por que ofenomeno nao fabricagao de tiiolos
I KRuenos Aires nor ronta nrrinria e falm. conseeuiu atravessar o aterro na frente cientistas canadenses, suecos, amencanos e ate e visto nos ceus do resto do mundo. A quantida- i '
I (Sr . ,. *j * * * Aniirne in Ho K™ca,„A r.e-jtror), russos, pretende fotografar a aurora utilizando de de energia que chega aos p61os depende da ^too seminano sobre o quadro estrategico do onibus 29.133 da Brasiluzo pnvada, satelites capazes de visualizar tanto a aurora diregao dos campos magneticos no espago e seu lfft7 CAI A HIIDIAAHI gdas rela§oes entre os dois paises. Os numa velocidade superior a 100 km por austral quando a boreal. excesso e convertido em eletrons que produzem \l\3£m* ¦ ALA« INIISIwnUI goutros participantes brasileiros foram hora. ^ Tambem conhecida como Luzes do Norte, o brilho fluorescente no ceu. Entre os satelites ^
I pMaria da Conceiqao Tavares, Luciano A unica falha da organizaqao do p0r ter sido primeiro observada em torno do participando do projeto estao o Viking, langado SSSrvn^iAn'nA wn?11

^Martins, Chico Lopes e o embaixador pega foi nao ter anunciado previamente circulo polar artico, a aurora e uma manifesta- recentemente pela Suecia, o IMP-7 da NASA e 50000 cada s6rie AterKllmeirto to SalSo de Convened^
I SAzeredo da Silveira. 0 evento aos passageiros dos dois oni- gao luminosa fluorescente que aparece no ceu, satelites meteorologicos russos e norte- do Hotel Attdria T. 257-8080. Filials: DF, BH, SP, BA e GO
I E bus, escolhidos para co-pilotos a re- junto dos polos norte e sul, provocada pela americanos.

|Ma digestao velia. I  

| a cozinha do Paiacio do pianaito Amizade e campanha ailA. a* ISOLADAO 
|serv.u 

ontem para os functonanos me- 0 presidente Sarney, entre compa-, Fcrni ha a nmriPi imaIBnosgraduadospeixe estragado. recer anteontem ao aniversario de 70 1 nf'?!"!aAprff'r?/nria^ A ¦ I1 •
Id 

noticia deixou irritado o general anos do jornalista Pompeu de Sousa, do A DE SUA PREFERENCIA Ml' < I DSBayma Denys, mmistro-chefedoGabi- PMDB)preferiu ir com D Marly e sua /V ITff!9TSSflf!£l I : 1^
|nete MiUtar, que exigiu providfincias fiiha Roseane e 0 filho Zequinha &s ftUUUSflEUlSU ,/B I ('¦< 1 I 1 1 ( <'111^ «
limediatas dos responsaveis para que o comemoraS6es de outros 70 anos, do J M'd°w* pmMrPQA ,oArpi I fjjgfato nao voltasse a ocorrer. tamMm inmalista ln^ Pires de Sa- \ Ao°ra' PRINCESA ISABEL VD JW

l« tamoem jornalista Jose fires ae sa jV .Kl e*cepcionai- MIGIIFI roilTD ISaS
I ri n ra r»i H n boya, que foi seu professor na faculdade »\if \ meme.aberio !: ^^VSnET(T(TR7Sl ifl ¦
I de direito do Maranhao. 1 diariamente CENTRO E COPA EflnJlSjI jj fl * t

No final da apresenta?ao do espeti- Alem da familia, ele levou consigo / .220-4176
I ^ul° Neg6cios de estado, na capital gau- os ministros da Ciencia e Tecnologia, r-  comandode .235-3686
f cha, oator Perry Salles—mais conheci- Renato Archer, da Irrigagao, Vicente 1 S sAilvi0 ,A'e'x°,  '
B do como Sr. Vera Fischer - fez um Fialho, e dos Transportes, Jose Reinal- \ V/  teyoada a O classicometa deixou o Aoroveite oara recortar lbISdiscurso contra 0 presidente norte- do Comeu vatana e torta de camarao r // partir dei2hs. - u Classicometa deixou o Apr veiep yfyTmCl vWM
I amerirannn Ronald Reaoan nelo ata a°- ^omeuvaiapa 

e lona ae camarao. 1 
y J. felra.cozldo M seu rastro no Caderno de seu cupom e se inscrever. JWIH americanno Konald Keagan pelo ata- O presidente Sarney prefenu presti- I f es'eciala ^ ¦ ¦„ Classificados. Maos a obra.criangada! wC4L M\K que a Lima. . giar um amigo de longa data a empres- 1 panir de 12^ ECDHDTF Va ate la e saiba tudo so- Os trabalhos mais bonitos C&dJ \

H, O deputado estadual S&gio Ilha tar sua popularidade a um candidate ao (\ ln°res3°;Nc.z*1^:°°9 m\ ¦ K bre o concurso de redagao do planeta vao passar no Vp« W '

|Moreira (PDS), conhecido pelo. seu Senado pelo Distrito Federal. W L^.: m-ms edesenho. Classicometa.IH, /I ....«« Do3.,udominRonol,rimeim( iulvrno l\\i ///B T- f J Av. Armando Lombardl 20 ^ Sll H
|—— Lance-Liivre y 

^nadaniuca. 
—fl

B!» Um show de Milton Nasci- PDT. Esta usando um terno ciais — esta retomando suas r—— —
S'mento marca hoje, &s 21h, o jeans. atividades e convoca seus s6- PlaccifipaHn^ Hp ArtP IB Jvllftflll 
Slinfcio das comemoragoes da • O presidente da Petrobris, cios para a assembleia ama- imuuj u 

B . PwwtwwjwwiM.eaiionr Riillrlnri 41r or .oornmnnc
fe-'l--: Hfilio Beltrao, esclarece aos 

J|,A 
ISh «m sua scde, SKSiMSSSS88S^WlS!!SW!S VHS S^SEiSSgBiOuro Preto. O espetaculo moradores de Imbetiba, em Rua Alvaro Alvim, 21,1107. vender Renoir, Vlaminck, Malagoli, Bianco, Chico Anisio e M*T-Tip. UuV™mU| 

1 ¦
Ig acontecera na Praga Tira- Maca6, que a estatal real- | q anuncia para mais 100 artistas de primeira linha, nosdias22,23,24e25de
i fneS" a mente escavou a beira da maio o pagamento do IPVA, abriL —
IS* P governador Leonel Brl- praia, mas promete dentro tributo estadual que substitui |B zoia vai amanha a Porto Ak. de 120 dias com um mvesti- aTRU.Quempagouaiicenga
ggre parauma s&ie de conta; mento de Cz$ 15 milhoes, no ano passado estd circulan- I TOT? "WAT RH DTJ A QTT Q A
|tos com Uderangas do PDT solucionar o problema  do ate hoje sem o documento JOKJMAIj DO BKAblLi O A.
§ gaucho. Partidparli tambem • O dnlbus placa XM 1995, definitivo. A c6pia dada aos 

d»i«3«mi.,l»uM.n,k. ziuzszsxz. ssEfflssssastassi 
 —r—™2

! • O ministro Iris Rezende vando parte da lateral do Uno vias federals. 20922 - Rio de Ja^iro RJ _ leiefonc: (06i)j223-5888 — telex: (06i) i on Atendimento a Assinantes: Atendimento a Bancas e Agentes

IS%t,n=ti,Tn™ SSSo 
. Termina amanha 

jo 
Mu- . Td«-(02,) BW.'w,, 23 262. ,»2„ SSE&wi*?' tSmSMSiS+.mtmc,

I I de combate k nr^a^do Erafa motorista do onibus segulu se"d® Arte de Sao Paulo 21 558 8,33 (pbx) _ telex: ,011) 21 (ou> 23 038 R,.de Janeiro
rSi iKS -frente. ' mostraMulheres.deCinema, vice-Presidencia de Marketing Mta.G«d,-Av.Afon»pena..mr..ndar Presos das Assinaturask.nnoio. uminisirovisitaraos . Almms raivnc Hp hanrnc prOmOVlda pelo jomal femi- _ CEP .wnno - B. Hori/ontc. MG - lelcfone: Rio de Janeiro „ ,! mumcipios de Nova Brazi- • Alguns caixas de bancos . Mulherio supwtatendente CoiKKial: (031) 222-3955 — telex: (03i) 1 262 Mcn«i as 121 .so m. c«raw Esptnto Santo/s.o Paul®

llandia e Diamantino duas estao recusando as contnbui- mumeno. i««4 
Carlos Rodrieues Trimestmi ; os 345.60 4.00

-Sreas onde incidem in'tenso-; ?oes para a Obra Social O • O primeiro show do Proje- ' *: ?n?,e^??Sl<iSlne,a Seme,,ral as 652.so ,;L ba mt %is
lis de ™ 

"^- Sol, que podan, se, fete to S& < M.I, con, .«™l. t™' K. 
™ «» „. pr; sc.'rs'

.0 Jm!L. Marceln i»n»iscootedeloz,apes.r fta.romireallodoh«J«,no »*»*«- mu-m.ma-.rn SS„,;;;;;  kS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  3-A," j di!t 7? j. de a Fedeiagao dos Bancos Largo da Carioca, com a ba- Gwwte de Vendas - Ctasiiicados: i,„r„nHnP,,ri„Sr«™ Semcstrai czs . Com Cu„incad05Alencar, do PDT, e Claudio ( autorizado o recebi- teria da Mangueira e a canto- Nelson Souto Maior ietet iw':-;cep •«**» - PemambJfe - Espinto sanio - sao Paulo DisiHio FederalMoacyr, ex-chaguista e atual -a Alrinnp V.K ,dor - telelone- (071) '44.3H™ Tnmestral OS 3W..W Diasutas CiS 6X0.

|brizolista, 
almogaram ontem . A revista Nova deste mes, • Admom Ganem (ex- Ctossiflcados por telefone: 284-|37 '• s~'  ' "" 

S^.M^c^doSui 
^ '«•

&ianadarado CaSSl^fi que estara hoje nas bancas, Volkswagen) e Geraldo Hess Ou.rasPra J?(02i) 800-4613 (DDG- a^ m'U &.mo. go,^. S::: ::: gf
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Programa de computador

ajuda homem a entender

e controlar os robôs
Dearborn, Michigan — Mais uma vez, o técnico se

encontra diante de um robô ranzinza, que se recusa a funcionar.
Ele refaz os procedimentos de rotina, aperta botões na cabine ¦;
de controle. E novamente acende-se a lâmpada vermelha de
advertência. O braço do grande robô nem se mexe. Então, o
técnico põe um disco num computador portátil da Texas
Instruments, digitando algumas teclas. Em questão de segun-
dos, surge na tela uma série de perguntas, essencialmente sobre
o que está errado. Mais teclas são acionadas e tudo se
transforma numa representação pictórica dentro da cabine.

Quantas luzes, da série de cinco, estão acesas? — pergun-
tou. A resposta foi: três. Então o quadro disse ao técnico que se •
assegurasse de que todos os comutadores de segurança, inclusi-
ve um localizado fora da sala, estavam na posição de "ligado". .1
Feito isto, o robô vibrou suavemente, entrando em operação, o

Simuladores
Esta especial interação homem-máquina era uma demons-

tração levada a efeito no centro consultivo de robótica e
operações de automação da Ford Motor Company. A situação
simulada, entretanto, vem se verificando com freqüência cada
vez maior nas oficinas da fábrica, à proporção que um crescente ,
número de robôs invade as indústrias americanas. Estas máqui-
nas complexas estão criando novas necessidades em matéria de '
manutenção e equipes de soluções de problemas. É que muita ''
gente ainda nãò está acostumada a lidar com equipamentos '
controlados por computadores. ;

Segundo Tore Lindgren, presidente da Asea Robotics ;Inc., a companhia tem sido obrigada a enviar seus especialistas a '
vários pontos dos EUA, para mostrar aos eletricistas locais, '¦
completamente apavorados com manuais de serviço de 1 mil
páginas, como lidar com coisas simples como interruptores. -

O programa que o técnico da Ford, Glenn Jimmerson, |usou para "resolver" o problema do computador de segurança '$
continha ò que se chama um "expèrt program", uma forma de !
inteligência artificial. Este sistema não executa simplesmentè
uma série predeterminada de instruções, como os programasi
convencionais. Em vez disso, ele interroga o operador e usa as "*
respostas para decidir onde está o problema. A Ford chama seu Jsistema de "assistente de manutenção".

Em um "expert system", é fundamental a perícia de um ou .]
mais especialistas humanos — que formam a base de conheci-
mentos do programa. O conhecimento é escrito como uma série
de regras "se", "então". Se alguma coisa é verdadeira, então ;
uma ou outras mais devem igualmente ser verdadeiras. Por ura *

processo de eliminação, os pontos mais prováveis de problemas •
podem ser detectados com exatidão.

Os primeiros "expert system" foram desenvolvidos para
ajudar os médicos a diagnosticarem doenças exóticas, não
encontradas antes. A abordagem é aplicável também a outras
formas de diagnóstico. No caso do Ford, Jimmerson, veterano
engenheiro de robôs, forneceu a maioria dos conhecimentos.

Arqueólogo acha torre

principal de fortaleza

onde vivia chefe inca
Lima—Uma equipe de arqueólogos peruanos encontrou a

torre principal da fortaleza de Sacsahuaman, uma das mais
importantes construções incas. A torre, que estava oculta sob
toneladas de terra, tem uma estrutura arquitetônica considerada
de grande importância para o estudo da cultura pré-colombiana.

As escavações foram lideradas pelo arqueólogo Miguel
Vargas Arzubialdi e duraram um ano. Sacahuaman encontra-se
a 10 quilômetros da cidade de Cuzco, a capital do Império inca,
e em sua fortaleza residiam os chefes daquele povo pré-
colombiano.

Durante as escavações, foram encontrados também siste-
mas de abastecimento e escoamento de água que se estendem
por vários quilômetros, canais de irrigação e 37 nichos de pedra,
nos quais os incas colocavam imagens de seus ídolos. Os
arqueólogos encontraram ainda curiosos moldes de pedra com
figuras de cobras e lagartixas, que possivelmente eram usados
para a fabricação de tijolos.

Tragédia da 
"Challenger

permanecerá 
inexplicada

Informe JB
' 
\ ameaça do ministro Dílson Fu-

naro de tabelar as consultas
médicas é mesmo para valer. O
preço dos serviços médicos é hoje
uma fonte permanente de dor de
cabeça para Funaro.

• Daaos preliminares do IBGE já
detectaram que, em março, as con-
sultas médicas dispararam cerca de
15% sobre o mês anterior,

i "O 
governo não tem pretensão

de impor um preço único por cada
consulta. Cada médico tem seu pre-
ço. O que nós queremos é que eles
mantenham seus preços congelados
,e não fiquem tentando driblar o
plano do cruzado", explica o pro-
fessor Edmar Bacha, presidente do

.IBGE.

fragmento em busca de pistas para saber como o
fogo começou e aumentou. Uma inspeção visual
sugere que o incêndio aumentou mais rápido ao
lado e em volta da junta do que perpendicular-
mente e acima.

O segmento, lembrou Covert, trouxe uma"prova real" do que aconteceu, explicando que
isso, de modo geral, é "mais útil do que os
indícios conseguidos através de deduções".

A recuperação de outras peças, entretanto,
disse Covert, trará "apenas mais um tijolo para
a parede" de fatos "que nos ajudarão a com-
preender o que aconteceu". Membros da comis-

Arquivo — 28/1/86

Philip M. Boffey
The New York Times
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O Classicomèta deixou o
seu rastro no Caderno de
Classificados.
Vá até lá e saiba tudo so-
bre o concurso de redação
e desenho.

Aproveite para recortar o
seu cupom e se inscrever. \
Mãos à obra,criançada!
Os trabalhos mais bonitos
do planeta vào passar no
Classicomèta.2.' feini noCudernodi' Ksp<ni«-De 3. • u domingo no CrimeimCiiik*

ciais — está retomando suas
atividades e convoca seus só-
cios para a assembléia ama-
nhã, às lSh, em sua sede,
Rua Álvaro Alvim, 21,1107.

O Detran anuncia para
maio o pagamento do IPVA,
tributo estadual que substitui
a TRU. Quem pagou a licença
no ano passado está circulan-
do até hoje sem o documento
definitivo. A cópia dada aos
motoristas só vale dentro do
estado, o que causa freqüen-
tes aborrecimentos nas rodo-
vias federais.

Termina amanhã no Mu-
seu de Arte de São Paulo a
mostra Mulheres de Cinema,
promovida pelo jornal femi-
nista Mulherio.

O primeiro show do Proje-
to Seis e Meia com entrada
franca será realizado hoje, no
Largo da Carioca, com a ba-
teria da Mangueira e a canto-
ra Alcione.

Admom Ganem (ex-
Volkswagen) e Geraldo Hess
(consultor de empresas e ex-
diretor da CVM) são os no-
vos nomes do conselho de
administração da Sehbe Par-
ticipações, de Porto Alegre.

A tarifa dos táxis do Rio é a
mais cara do país.

Sblikun&Pata esctever. desenhar o cotonr '

ü
GRUPO TED

Classificados de Arte JB
Segunda 21, na capa dos Classificados Jornal do Brasil, todo o
catálogo do Leilão MAIOR da Mini Gallery, onde ERNANI vai
vender Renoir, Vlaminck, Malagoli, Bianco, Chico Anísio e
mais 100 artistas de primeira linha, nos dias 22, 23, 24 e 25 de
abril.

CLASSIFICADOSSTELLA BARROS TURISMO
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580 de que existe a minuta de um decreto para ser 0 representante do Grupo Pao de A^ucar,
assinado pelo prefeito Saturnino Braga obrigando Paulo Sandiz, informou que, caso a semana inglcsaos lojistas a adotarem a semana inglesa para favore- seja adotada, fica clara a intentjao deliberada de
cer os comerciarios que reivindicam descanso fortalecer o sindicalismo, prejudicando o cresci-
partir do meio-dia dos sabados. mento do pais".
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Cerca de 700 lojistas se reuniram no Hotel Intercontinental
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mentos, o empregado, com as I conselho fiscal diretoria 8
demissoes, O Governo, com a I Caio Julio Cesar BrandSo Pinio Sandoval Soares de Aiovedo Filho - Diretor President I
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fica sem alternativa a noite pa¬
ra as compras. 
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"Shoppings" no Rio
empregam 60 mil '

No Rio funcionam seis shop-
pingscenters, empregando cer-
ca de 60 mil funcionários, in-
cluindo os que trabalham nos
grandes magazines, como Mes-
bla e Sears. Somente o Barra-
shopping, que é o maior shop-
pingeenter da América Latina,
conta com 322 lojas. Em segun-
do lugar vem o Rio-Sul com
300 lojas, seguido do São Con-
rado Fashion Mall, com 110, a
Casa Shopping, com 100,
Shopping Center da Gávea,
com 100, e o Rio Designer
Center. com 80.

Incluindo vestuário, calça-
dos, alimentação e lazer, os
shoppings empregam cerca de
20 mil comerciários — excluin-
do os grandes magazines —
que, na opinião dos lojistas,
serão os mais prejudicados com
a adoção da semana inglesa,
pois, reduzida a carga horária,
extingue-se o segundo turno.
"PESADELO"

A empresária Rachel
Schulz, proprietária da Rachel
Presentes, que participou da
reunião de ontem no Salão Gá-
vea do Intercontinental, disse
que "todo empresário é um
sonhador e custa a acreditar
que vive neste pesadelo". Para
ela, a solução não é esperar
que as coisas aconteçam^ e sim
que a classe se una. "Eu não
teria coragem de demitir um
empregado que me ajudou a
crescer, pois tenho funcioná-
rios qiie estão comigo desde a
primeira loja."

O. presidente da Associação
Comercial e Industrial da Bar-
ra da Tijuca, Ney Suassuna,
disse que conversou com o se-
cretário sem pasta do prefeito,Pedro Celso Uchoa Cavalcanti,
e este lhe informou que a rei-
vindicação dos comerciários
ainda não chegou à mesa de
Saturnino Braga. Ele sugeriu
um esclarecimento ao públicosobre as conseqüências graves
que a adoção da medida vai
acarretar, se preciso até a cria-
çâo de uma caixinha para a
campanha e, como contra-
ataque, pedir a abertura do
comércio aos domingos. Sua
sugestão foi aplaudida pelos
quase 700 lojistas que partici-
param da reunião.

Carlos Arnaud, das Lojas
Americanas, esclareceu que,com a adoção da semana ingle-
sa, quem sai perdendo é o
patrão, que diminui os investi-
mentos, o empregado, com as
demissões, o Governo, com a
queda da arrecadação do ICM,
o turismo, já que os shoppings
se transformaram em fontes de
turismo, e o consumidor, que
fica sem alternativa à noite pa-
ra as compras.

êj^Betrme Banco do Estado de Minas Gerais slUàt: Hu» Hk> mJtMin.471 • Cwtre • IWo Hoiitonl» • MO • Cm» HWn» nPI-CT-CGC MF I7.2W.0W/0001 -30 IComptnlil» t
BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DATA-BASE: 31.12.85

(Em milham da cruzeiro)
ATIVO

31.12.1965 31.12.1964CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGOPRAZO 6.586.777.450 1.712.777.594Disponibilidades 252.929.946 68.239.692Operações de Crédito 4.752.325.490 1.108.547.887Créditos em Liquidação 30.172.271 12.598.247(Provisão para Créditos de LiquidaçãoDuvidosa) ( 54.346.474) ( 12.979.069)Relações Interbancárias eImerdeparlarnenlais 340.052.044 177.916.069Créditos Diversos 395.638.312 201.477.136Valores e Bens 870.005.861 156.977.632PERMANENTE 671.106.978 207.771.206

TOTAL DO ATIVO 7.257.884.428 1.920.548 800

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2?S«ma>tra/85
RECEITASOPERACIONAIS 2.546.503.257DESPESASOPERACIONAIS 2.682.045.286RECEITAS NA0OPERACIONAIS 53.004.078DESPESAS NÂ0OPERACIONAIS 3.559.197RESULTA00 DACORREÇÃO M0NET. .. '107.082.838RESULTADO ANTES DOIMPOSTO DE RENDA... 40.985.690LUCRO (PREJUI20)LIQUIDO 40.985.690N9 DE AÇ0ES  104.544.000.000LUCRO (PREJUÍZO)POR AÇAO Cr» 039VALOR PATRIMONIALCA AÇÃO  Cr» 4,14

Exwcfcio» findos em:
31.12.1966 31.12.1964

41081.180.970
4.336.211.977

60.091.161
5.564.959

242323.876
41.819.071
41.819.071104.544.000.000

CrS 0.40
Cr$ 4,14

902.032.548
973.239.042

1.075.348
795.433

68.523.746
I 2.402.833)
( 2 402.833)1.320.000.000

(CrS 1,82)
Cr$ 78,17

PASSIVO

31.12.1985 31.12.1984CIRCULANTE E EXIGlVEL A LONGOPRAZO 6.795.988.943 1.813.729.085Depósitos Totais 4.144.568.108 817.451.410AVista 1.333 0 4 8.99 300.746.901APrajo 2.811.519.109 516.704.509Relações InterbancáriaseInterdepartamentais 47.048.346 103.516.674Obrigações por Empréstimos 2.167.745.055 723.865.687Obrigações por Recebimentos-TributoseEncargos Sociais 170.987,500 73.515 509Outras Obrigações 265.639 934 95.379.805RESULTADOS DE EXERCÍCIOSFUTUROS 28.9T74.93 3635.773PATRIMÔNIO LfQUIDO 432.920.554 103.183.942
TOTAL 00 PASSIVO 7.257.8B4.42B 1.920.548.800

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sandoval Soares de Azevedo Filho PresidenteRoberto Fernandes Aguiar Vice-PresidenteEmiliano Franklin de Castro ConselheiroFábio Proença Doyle ConselheiroGeraldo Dinis Resende ConselheiroJosé Francisco Tamm Bias Fortes ConselheiroRenê Barsam ConselheiroRodrigo Paulo de Pddua Lopes Conselheiro
DIRETORIA
Sandoval Soares de Azevedo FilhoMarcos Francisco PereiraRoberto Fernandes AguiarOavid Elkind Schvart/José Maurício Pinheiro de CamposJosé Monteiro de CastroPedro Gustavo de AndradeRubens de Azevedo CampelloRui Veloso Versiani dos AnjosSaulo Pinto MoreiraSérgio Pimenta Neto

Diretor PresidenteDiretor Vice-PresidenteDiretor Vice-PresidenteDiretorDiretorDiretorDiretorDiretorDiretorDiretorDiretor
Edward Rodrigues da SilvaContador - CF.C-Mfi 19.406"Al dxnontlrKto tinwoirn completn enigidai por l«i wtfo publiextos hojt. dii 19/04/96, no "Minai Gtnis", "Diário do Comércio" e no "Estado de Minas".

Financeira Bemge S.A.
Crécfito^Financiamento e Investimento
Carta Patente n° 210, de 07/12/64 • CGC: 01548981/0001-79SEDE: Rua da Bahia. 1.032 - 4° andar • BELO HORIZONTE • MG

ATIVO
Em 31/12/85 Em 31/12/84

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVELA LONGO PRAZO 419.183.I60 150.668.699
Disponibilidades 12.197.870 924.279Financiamentos. Refinanciamentos eRepasses 604.206.098 204.781.619
(Rendas a Apropriar) (219.592 7551 (70.694.202)Créditosem Liquidação 9.597.485 755.638(Provisão para Devedores Duvidosos) (9.597.485) (2 059 168)Outros Créditos e Valores 22.371.947 16.960.533

ATIVO PERMANENTE 4.125.369 1.285.013
Investimentos e Imobilizado 4.125.369 1.285.013
TOTAL  423.308.529 151.953.712

Valores em CrS 1.000
PASSIVO

Em 31/12/85 Em 31/12/84
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGlVELA LONGO PRAZO 301.474.763

Títulos Cambiais 412.271.521
(Despesas a Apropriar)
Outros Recursos

PATRIMÔNIO LÍQUI00
Capital 31.276.861Reservas 90.556.905

TOTAL 423.308.529

117,095.085
189.005.524
(79.393.36517.482.926
34.858.627

7.474.95327.383.674

151 953.712
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2°. Semtttrt/1985 Extrclcio 1985 Exrcfcio 1984I Rendas Operacionais 2I7.729.685 38B.480.235 99.5302122. Despesas Operacionais 164 236.304 291.237.850 70 284.9333. Lucro Operacional (1 - 2) 53.493.381 97.242.385 2 9 24 5 2 794. Rendas Nao Operacionais 239.409 354.202 147 4725. Despesas Nao Operaciooais 173 3B4 213 860 17 7346. Corrctao Monetaria do Exercicio... 43.882.683 74.302291 202679677 Rnsoltado do Enercicio antes IR (3 + 4 - 5 - 6).. 9.676.72 2 3.0B0.436 9 107 0508. Provisao para o Imposto de Renda 4.903.357 11.329 802 4 5 53.6149. Lucro Liquido (7-8) _4773J66 >11.761)334 4553,436
Lucro pot Agao Cr* 11.23 Cr$ 27.65 Cr$ 14,29

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sóndoval Soares de Azevedo Filho - PresidenteGenesco Aparecido de Oliveira - Vice-PresidenteAry Alves Carvalho - ConselheiroJosé Maria Cantídio - Cunselheiro

DIRETORIA
Sandoval Soares de Azevedo Filho - Diretor-PresirlcnteArtileu Afonso dos Santos - Diretor Vice-PresidenteExpedido Noronha Costa - DiretorHerval de Azevedo Mendes - DiretorA.O. de L. Resende - Diretor

José Vicente Severino SobrinhoTécnico Contab.CRCMG -13.391

As demonstraçõM financeiras completas exigidas por loi estão publicadas ho|e, dia 18/04/66. no "Minas Gerais". "Oiáno do Comércio" e no "Estado de Minas".

Distribuidora Bemge
deTftulos e Valores Mobiliários S.A.SEDE: Av. Amazonas, 100 • Centro • Belo Horizonte • MG
Caria Patente n° A-68/869 • CGC • 17.192.451/0001-70

Valoro» em CrS 1.000

Carta Patente n« 438, de 16.02.66 ¦ CGC: 17.188.624/0001 87Sede: Rua Rio de Janeiro. 927 99/10° andares - BELO HORIZONTE - MG
Valores em CrS 1.000

PASSIVO
Em 31/12/W Em 31/12/M

ATIVO CIRCUL-EREALIZAVELA L. PRAZO  66.326.312 21.287.603
Oisponibilidades 8.912.265 2.312.843Tftulose Valores Mobilidrios 38.009.581 12.787.155
(-) ProvisSo Para Oscilagao Titulos (124.394) (628.830)Oulros Crdditos 19.419.125 6.803.283Despesas Antecipadas 109.745 13.152
ATIVO PERMANENTE 2.910.534 603.078
Investimentos e Imobili/ados... 2.910.534 603.078
'0TAL 69.236.846 21.880.681

CIRCULANTE E EXIG. A L. PRAZO.
Recursos Transitórios
Patrimônio Líquido
CapitalReservas .. . . • 

TOTAL.

Em 31/12/85
16.976.052
16.976.052
52.260.794
12.000.00040.260.794

69.236.846

31/12/84
8.507.4B4
8.507.4B4

13.383.197
2.400.00010.983.197

21.890.681

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
29 SMWttra/1 J4S Extrc. 1.98S Eorclcio 1.9941- Rendas Operacionais  43.778.765 84.661.662 20.645.010Z-Despesas Operacionais  20.024.119 40.349.111 5.016.9333- Lucro Operacional (1 -2)  23.754.646 44.312.551 15.628.0774-Rendas nao Operacionais  1435-Despesas não Operacionais • 90.095 108 389 127 2616- Correção Monetária do Exercício  17.030.927 28.577.697 5.595.7897- Resultado Exerc. Ant. IR (3 ? 4 - 5 - 6) .. 6.625.624 15.626.465 9.905.1708- Provisão para I. de Ronda  3.249.161 7.233.134 5.515.1879-Lucro Líquido (7 - 8) _3-376.4_63 _8.393_331_ J-3.89.983_

Lucro por Ação  .. CrS 0.281 Cr$ 0,699 Cr $ 1.829
CONSELHO FISCAL DIRETORIA
Caio Júlio César Brandão Pinto Sandoval Soares de Azevedo Filho - Diretor Presidente
SP u u?? e ?1 Orlando Prates Macedo - DiretorFábio Magalhaes josé de Castro Ferreira - Diretor 1. Carlos Ferreira de Deus

  Vicente de Paulo Dias - Diretor Téc. Contabilidade CRCMG-24366
As demonstratflas linancciras completas e.igidal por lei «lio cubbuto no "Minas Gerais" do dia 28/02/86 e nu "Diário rio Comércio" o "Esrado de Minas" de hoje. dia I B/04/86.

ATIVO PASSIVO
Em 31/12/95 Em 31/12/84 Em 31/12/05 Em31/127B4

Circulantu  127.973.574 40.377.380 Provisoes Tecnicas 31.526.447 7.583.090Reali/ivcl a Lnniin Pra;o  4.663.289 2.463.499 Circulante  24 176 380 10.144.762Permanente 218.280 105.057 Patrimonio Liquido..  139.865503 42.303.213Imobili/ado  62 713.187 17.085 129
TOTAL  195.568.330 60.031.065 TOTAL 195.568.330 60.031.065

DSMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCfCIO
Exercfcio 1985 Exercfcio 1984

1. ReceitasOperacionais   67.363.395 i6.795.8272. Desuesas Operacionais   71.669.225 16.792.9763 Lucro/Prejin'zo Operacional BrutoO -2).  ( 4.305.830) 2.8514. Resultado Patrimonial  92.731.414 29.784.5805. Resultado Administrate  (27.177.059) ( 8 925.916)6. Lucro Operacional Liquido (3 * 4 - 5)  61.248.525 20.861 5157. Correcao Monetdna do Exercicio  (52.179.093) (17.559 307)8. Resultado Liquido do Exercfcio (6 - 7)  9.069.432 3 302.2089. Provisao p/ Imposto de Renda  (4.404 402) (2.212 099)10. Resultado Liquido do Exercicio (8 -9)  4.665 030 1.090 109
Lucro por Apao.  Cr$ 1166 C'$ 8.72

DIRETORIA
Sandoval Soares de Azevedo Filho - Diretor-Presidente
Osvaldo Guimarães Tolentirio - Diretor Vice-Presidente
Luiz Carlos Leite Guimarães - Diretor Vice PresidenteMaurício Dias Horta - DiretorJosó Marinho - DiretorFernando Celso Gonçalves - DiretorJoaquim Alves Pereira - Diretor

Vander Garcia de AbreuTéc. Cont.CRC-MG 21394
Adelinfi Soares de MeloAtuánoReg.MTPSnQ 154

"As demonstrações financeiras completas exigidas par lei estão publicadas hoie. dia 18/04/85rno "Minas Getais", "0»áno do Comércio" e no "Estado de Minas".

protestar 
contra semana inglesa

Postos abrem no dia de Tiradentes
No feriado de 21 de abril. Dia de Tiradentes. o

comércio, indústria, repartições públicas, bancos e
supermercados estarão fechados. Os postos de
gasolina e álcool estarão abertos no horário normal,
das 6h às 20h. Segundo a Coderte, cerca de 460 mil
passageiros estarão deixando e chegando ao Rio,
em 12 mil 850 ônibus. .

A Polícia Militar fará uma cerimônia na está-
tua de Tiradentes, diante da Assembléia Legjslati-
va, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Às 9h
haverá desfile de unidades da PM, de estudantes de
colégios estaduais e municipais e hasteamento de
bandeiras; o governador Brizola passará em revista
à tropa e fará um discurso. No aniversário de um
ano da morte do Presidente Tancredo Neves, uma
exposição ficará aberta no Largo do Machado
durante todo o dia.

Hortomercados
Os hortomercados da Ceasa no Humaitá,

Leblon, Campinho e Méier fecharão na segunda-
feira. Estarão abertos até às 18h de sábado e 12h de
domingo. O atacado em Irajá terá expediente
normal a partir das 15h de segunda. Os varejões de
Piedade, Urca e Tomás Coelho também estarão
fechados no feriado assim como o sacolão de
Niterói e Padre Miguel, que no sábado estarão
abertos até às 18h.

Feiras livres
As feiras livres vão funcionar normalmente.

Estarão no dia 21 no Santo Cristo, Ramos, Mare-
chal Hermes, Madureira, Engenho Novo, Ipanema,
Rio Comprido, Rocha Miranda, Leme, Parada de
Lucas, Quintino, Botafogo, Andaraí e Bancários.

Ponte-aérea
Das 7h de sábado até às 16h de segunda-feira,

as tarifas têm desconto de 30%. A passagem, com
taxa de embarque, custará Cz$ 319,99. Crianças de.
colo pagam 10% e de dois anos até 12 incompletos
pagam 50%. Para sábado, domingo e segunda estão
previstas saídas de meia em meia hora do Aeropor-
to Santos Dumont, com destino a São Paulo.
Dependendo do número de passageiros, porém, a
administração da ponte aérea pode colocar vôos
extras. „

Barcas
A Conerj colocará à disposição dos passagei-

ros mais lanchas de 2 mi! lugares para o trajeto
Rio—Niterói. Na segunda-feira as lanchas sairão da
Praça 15 com um intervalo de 15 minutos. A
passagem custa Cz$ 0,35.

Na linha Praça-15/Ilha de Paquetá, as saídas
serão às 7hl0min, lOh, 15h, 17h30min, 19h e 23h. O
retorno da Ilha será às 5h30inin, 7h, 9h, 12h, 15h,

17h, 19h e 20h30min. A passagem na segunda-feira
custará CzS 1.60.

Para Mangaratiba—Ilha Grande a passagem
custa Cz$ 1,90. Na segunda-feira, a lancha sai do
cais principal de Mangaratiba às 9h e às 14h. A
saída- de Abraão, principal vila da Ilha Grande
poderá ser feita às llh e às 16h..

No trajeto Ilha—Grande/ Angra dos Reis,
também com tarifa de Cz$ 1,90 haverá uma saída na
segunda-feira, às 10hl5min. O retorno de Angra
será às 16h. No sábado e domingo, como de
costume a linha não será operada.

Aerobarcos
No feriado, o aerobarco para Niterói sairá da

Praça 15 de 15 em 15 minutos, das 8h às 20h. A
passagem custa Cz$ 10. Para a Ilha de Paquetá a
tarifa custa Cz$ 20,00 e os aerobarcos sairão de hora
em hora, também a partir das 8h. No domingo só
haverá aerobarco para Paquetá.

Metrô
O metrô estará funcionando normalmente se-

gunda-feira.
Trens

A CBTU (Companhia Brasileira de Trens
Urbanos) informou que na segunda-feira e no final
de semana os trens que partem da estação D. Pedro
II para Deodoro sairão de 15 em 15 minutos. Para
Japeri e Santa Cruz as saídas serão a cada meia
hora, assim como para Belfort Roxo. Os trens que
partem da Estação Leopoldina para o subúrbio
sairão de 20 em 20 minutos.

Estradas
O plantão rodoviário informou que 6 mil 200

homens estarão nas estradas de todo o país, contro-
lando o movimento dos veículos com 1 mil 300
viaturas. No Estado do Rio, 90 viaturas estarão de
plantão nos pontos de maior número de acidentes e
750 homefls farão o revezamento durante este final
de semana prolongado. Na BR-101 (para Angra dos
Reis), 040 (Rio—Petrópolis) e 116 (Teresópolis—Rio), 10 homens com motocicletas estarão de
plantão. Nos trechos de acesso a Baixada Fluminen-
se, alto da Serra das Araras e na entrada paraDuque de Caxias, os motoristas devem tomar o
máximo de cuidado, pois são constantes os aci-
dentes.

Rodoviária
Segundo informações das 38 empresas de

ônibus que operam no Terminal Rodoviário Novo
Rio, a maior procura de passagens neste final de
semana prolongado é para cidades de Minas Gerais,
preferencialmente Ouro Preto e São João dei Rei,

além de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Carangola e
Cataguazes.

Ainda há passagens para São Paulo e as
cidades do interior do Rio (litoral, cidades serranas
e Costa Verde), principalmente Cabo Frio, Macae,
São Pedro d'Aldeia, Araruama, Angra dos Reis,
Miracema, Mangaratiba, Friburgo, Petrópolis, Te-
resópolis, Campos e Itaperuna. As empresas terão 1
mil 450 ônibus extras de sábado até terça-feira,dia
22.

O maior pique de partida previsto pela Coder-
te é no sábado, dia 19, quando 1 mil 300 ônibus
levarão 52 mil viajantes, enquanto o maior movi-
mento de chegada ocorrerá terça-feira, dia 22, com
1 mil 350 ônibus trazendo 53 mil pessoas.

Correios
A assessoria de comunicação dos Correios

informou que será o seguinte o esquema de funcio-
namento das agências: Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro — aberta 24 horas; Copacabana c
Rodoviária — das 8h às 12h; Petrópolis, Teresópó-
lis e Nova Friburgo — das 8h às 12h; demais
agências estarão fechadas. O telegrama fonado 135
para o Rio de Janeiro e 273-0135 para Baixada
Fluminense e Niterói funcionará durante as 24
horas. .Corcovado

O trem sairá de 20 em 20 minutos da estação
na Rua Cosme Velho 513, das 8h às 18h30min. O
preço da passagem é de Cz$ 35,00 c crianças até 7
anos não pagam.

Pão-de-Açúcar
O bondinho funcionará das 8h às 20h, comsaídas da Praia Vermelha a cada meia hora. Oingresso custa Cz$ 24,00 e crianças de 4 a 10 anos

pagam a metade. A partir das 21h, a Escola deSamba Beija-Flor estará se apresentando no morroda Urca, como em toda segunda-feira.
Jardim Botânico

O Jardim Botânico estará aberto das 8h às17h, com entrada a Cz$ 1,70 (crianças com menosde 10 anos não pagam).
Tívoli Park

No sábado estará aberto das 14h às 23h. no
domingo e segunda-feira, das lOh às 22h. O preçòúnico da entrada é Cz$ 40,00

Classificados JB
As lojas dos classificados estarão fechadas na

segunda-feira, no dia 21, e o classificado portelefone também não funcionará. No sábado, as
lojas estarão abertas das 9h às 12h e o CPT atenderá
das 8h às 12h3ümin.

Lojista se reúne 
para

Cerca de 700 lojistas se reuniram no Hotel Intercontinental

Cerca de 700 lojistas, proprietários de mais de
mil lojas nos seis shoppingeenters da cidade, se
reuniram ontem no Hotel Intercontinental para
protestar contra a possível adoção da semana ingle-
sa no comércio do Rio de Janeiro, a exemplo do que
vem ocorrendo em Curitiba. Eles entendem que, se
a Prefeitura decretar a restrição do horário, haverá
demissões em massa, prejudicando a^aioria dos 60
mil comerciários.

Para o vice-presidente da Multi Shopping —
rede nacional de shoppingeenters — Wilson Perez, a
medida, caso venha a ser adotada, com previsão de
início, em Io de maio, Dia dos Trabalhadores, será"mais política que jurídica". A estratégia dos lojis-
tas, a partir de hoje, será de esclarecimento à
opinião pública e do comerciário, informando que o
funcionamento dos shoppingeenters até 18h30min,
nos dias de semana, e até às 12h30min, aos sábados,
terá conseqüências sociais muito graves. Sugeriram,
inclusive, a abertura dos shoppings aos domingos.

Ameaça
Segundo o coordenador da reunião, Wilson

Perez, vice-presidente da Multi Shopping, a ameaça
de restrição do horário no comércio surgiu há uma
semana, e os boatos se espalharam. Há a informa-
ção de que existe a minuta de um decreto para ser
assinado pelo prefeito Saturnino Braga obrigando
os lojistas a adotarem a semana inglesa para favore-
cer os comerciários que reivindicam descanso a
partir do meio-dia dos sábados.

Perez revelou ainda que, no gabinete do
prefeito, ninguém confirmou, mas a Associação
Brasileira de Shoppings resolveu antecipar as dis-
cussões para evitar o que aconteceu em Curitiba,
onde o horário foi restringido e dos 2 mil 500
comerciários pelo menos 30% foram demitidos,
além da ocorrência da queda de vendas e da
arrecadação.

— O Rio tem características próprias — disse
o empresário — e, pelo que me consta, o prefeito
Saturnino Braga, como homem de bom senso, não
permitirá a adoção da semana inglesa justamente no
momento grave e sério que vive o país. Até o
presidente da República, em seu último pronuncia-
mento, disse que a hora é de trabalho, e não somos
um país rico para diminuir carga de trabalho".

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Rio
de Janeiro e da Federação do Comércio Varejista,
Mozart Amaral, adiantou que o temor é geral e há
uma preocupação, inclusive dos próprios comercia-
rios, que não querem que ocorra com eles o que
aconteceu em Curitiba, onde cerca de 800 emprega-
dos já foram a Brasília tentar obter do ministro
Almir Pazzianotto uma solução para o problema.

O representante do Grupo Pão de Açúcar,
Paulo Sandiz, informou que, caso a semana inglesa
seja adotada, fica clara a intenção deliberada de
fortalecer o sindicalismo, prejudicando o cresci-
mento do país".

Foto de Marcelo Carnaval
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8 ? 1° caderno ? sexta-feira, 18/4/86  Cidflde JORWAL DO BRAglL

,r Er^e Citia Maria da Silva ^ v * j^^uanto^ jm^jrjdadessanit&rias tentam vizinhos sSo mais pessimistas e nao tiim duvi-

da raeoina nao id^ntificada que 
*V 

, , "' v 
/ 

* •* .', l|& , ' V 
"x ^ S™553 hd^m«-us^de um mcs em Nova como'a dercubaJa'de domintis en'fikirados.

.:dgartfdepois de haverraorrido BTL' 
' •, ^ aREft.%/' esclarecimentos imediatos sobre o problema, No Centro de Saude Vasco Barcelos, em

nq domingo, 6 dc abril, do >|R. - * ^MSjL£^gSUf denundar a falta de saneamento bisico c Nova Iguaqu, sao grandej os cuidados com o
t ,Hospitol Sousa Aguiar. 0 avo protestar contra a poluiqao industrial naquele surto cpidemico e o diretor, Almir Dutton
joa menina, Benedito da Silva, k 4 -< Ifr 

" J munidpio. A polui?ao, segundo os moradores, Ferreira, jS emitiu comunicados a outros pos-"estava 
no HSA a hora em que HU||" /\ > >., e a mais provdvel causa da doer^a que provoca tos de atendimento medico do Estado, do

^Ja 

morreu e fez o reconheci- >' dores de cabeqa, febre, vomitos c diarr£ia. munidpio e do^Il^AMPS. Diz que a doenga

jipento medico, ja arquivado no E^ariade Araujo, que acha mais provivelse Enquanto isso, os moradores de Vila Nova
, tyospital, o registro i o de - -At tratar de um virus que ataca o intestino e que — bairro de 10 mil habitantes, um dos mais
v"crian^a parda, cerca de tres '* ~ esta seodo pesquisado pela Fiocruz. Outra afetados pelo surto — resolveram ir ils ruas em

anos, com ruptura de ugado . possibilidade — o dengue, doenca transmitida manifestagao de protcsto contra a poluiqao
v)l Pessoas sem identificagao, '*'OV'.t pelo mosquito Aedes aegypti— estd sendo industrial. Eles acreditam que a falta de sanea-
0cginb Citia Maria e Emilda f || esaminada pela Sucam, que iniciou ontem a mento bisico e a poluiijao lanqada no ar por¦s Santos — padente que estava ' % ^gpHHlL 

^ 
iRI?' disseca?So do inseto e a pulveriza^ao de inseti- diversas fSbricas sao as principals causas do

..com o mando no HSA, mas foi nSSffiHl S>1 dda em Nova Iguagu a fim de interromper a cstranho mal, como csplicou a presidente da
para o necrot^rio nSo identifi- /¦ :jy^glM& .i**'^,'. posslvel cadeia de transmissao. assoda?So do bairro (Amovila), Denise Pi-

,j$da 
|>or 

faltar registro na Demora nheiro, que mora ali h& 26 anos:

^.tat^, durante tr&s dias, fundo- furibio e Sandra sd podem rir das dezenas de telefonemas dados sd para Comlurb a Seaetaria de Saude causou o surto epidemi- ndl "°S de'xa bastanIC
;,xtfrios que trabalham na do- co em bairros de Nova Iguaqu, com um vuuierdveisi us uoenvas.^
.'camentagSo dos hospitais Car- __ 11 registro ofidal de 2 mil casos. A diretora do Ela liderava os manifestantes que, levando

V)qs Chagas (em Marechal Her- KllVAnvnnin imnnn n nQCQl rl£k n departamento de Epidemiologia, Zulmira faixas e cartazes, percorreram cerca de 300
..mes), Oettilio Vargas (na Pe- Olll (JCFclClcl llllUcUC tdodl llC rf1ClPntP<\ Araujo, diz que o estudo <S demorado porque metrosese concentraram emfrente a umadas
iha) e no pr6prio Sousa JT lltto/llt/o "sao bastante sofisticadas as t6cnicas de isola- uidustnas poluidoras, a Isolamentos Motler-

¦ Aguiar. 1 • 1 / 1 1 • roflnmnm mento do virus". nos, na Avenida Carlos Marques Rolo.

Sb'Ao tentarem ajudar o JOR- ft0 ll VT*flT* 0.0 130 — Cl2L—Ctij.13.cl O diretor do Departamento de Virologia a madrugada, a g^me nem
; DO SlL nTlocaliza- UYlttA 

TA^FRT da Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz), Iter- pode resp.rar bem, pois aKbnca solta muitos

SSo dos boietins de atendimen- O violonista Turibio Santos e sua mulher, tas. 0 violonista ligou para 36 numeros dife- ' t*U LI±OLj 11J mann Schatzmayr, tamWm empenhado no £|'V3 .. to medico ou guias de remo^o a artista pl&tica Sandra Santos, tentam hd rentes da empresa munidpal, atd que Hie Constante falta de mddicos, estudo do virus, sup6e que se trata do tipo ^mos jwuinuo
•.da menor C^tia Maria da Silva uma semana repassar para a Comlurb ou a deram o telefone da FEEMA. aparelhos de tomografia que- Coiuckk. Acha pouco provivel ser dengue a ^r" ^ 

'
Steves, referentes a 5 de abril, FEEMA um frasco de 1 quilo de pentaclorofe- Novos numeros, nomes de pessoas e de- brados, funciondrios desprepa- doen?a que afUge habitantes de Nova Igua<;u. em yua NO^^oev^ aiz^m g
3 s4bado, quando ela sofreu aa- noi de sddio (o po da China ou p6 da morte), partamentos lbe foram forneddos, ate que rados Para 0 Publ'™ Mormou que sangue de paoentes fo. rnocula- ^^^0''Nao fique a(--dfnte no subtirbio de Ricardo mas esbarram na mdquina burocriitica gover- atendeu Laine Seta, engenheira ambiental do sao queixas dc muitas pessoas do no mosquito Aedes aegypti e que 0 resulta- JP envenenado"
-,de Albuquerque, nada encon- namental. Deram 36 telefonemas para a Decon (Departamento de Controle). Ela que procuram as unidades do do dos exames serd apresentado at6 a pr6xima V investiaa<^5 

raajs detalha--uti?ram. E, no entanto, a metu- Comlurb. conversaram com tdcnicos de diver- aconselhou que devolvesse 0 pentadorofenol a 1ASERJ no Centro e na G&- quarta-feira. noluicSo como provivel causa do
fla passou pelos trfis hospitals sos departamentos de controle ambiental e attS rcvendedora, porque a FEEMA nao tinha vea. O diretor da unidade do De acordo com 0 chefe do distrito da ,urt0 ^ m0radores denunciaramfoi removtda do Carlos Cha- tentaram devolver o pentaclorofenal para a Condiq6es de recolher c armazenar 0 p6 da Centro, Ilson Montezan, admi- Sucam em Nova Iguaqu, Raul Paes, a disseca- QU€ 56 em Vila Nova id ocorreram seis
ps para o Gettilio Vargas e de revendedora, que n3o aceitou. China. Frisando que os funrionSrios "eram tiu as deficiendas — por exces- ^o do inseto 6 o m&odo mais r^pido para se niortes pela doenca. Uma moradora, Maria(> " para o Sousa Aguiar, opde Gravadora e desenhista, Sandra comprou muito gentis e educados, mas que nao resol- so de padentes e falta de recur- checar a hip6tese de dengue que, segundo ele, Fortes Lopes reduz a eravidade da de'nuncia:-imorreu no domingo, sem ideo- 0 produto quimkro para imunizar obras de arte viam o problema", Turibio voltou a ligar para sos — , mas reagiu: ^ a toica doen?a que apresenta sintomas "Minha coma'dre Paulina Rodrigues realmente-ftficasSo — apesar de 0 pai, contra fungos — quando fazia um curso de a Comluxb, que novamente informou nao ter — ties tfira a mania de des- semelhantes aos do quadro clinico das pessoas morreu deoois dessa doenca mas Darece oue. aadentado junto com ela, em restaura^ao com Edson Motta, na UFRJ, hd condicoes de recolher 0 frasco. prestigiar os hospitals publicos. afeUdas. Paes disse que boje mesmo a Sucam ei :< tinha outros Droblemas de saude". A..ettado grave, ter feito a mesma quatro anos — aconselhada pela amiga Marta Queremtudo 4 tempo e hora ;e| poderd confirmar se se trata ou nSo de dengue. nresidente da AmovUa Denise Pinheiro con-

jitrajet6ria e ter ido parar quase Neva. N5o chegou a usar 0 pentadorofenol e . .Segunda tentativa com a FEEMA. O vk>- sc nao sao atendidos, comegam ^ nue i/^friam ^ omraTdoenca^
o ^mesmo hora que ela no Sousa quando soube, em 82, que j p6 da China 'on'sta conversou com 0 t&rnco Fernando de 

| rcclamar. Domto6s a^ContrairomisteriosfmaH7 Aguiar, onde est4 atd hoje. No matou quatro operdrios no Mercado Sao Se- AJmclda- 9ue 650111011 a hls,6Lna e Pa^°u ° 0atem' ^nas 1uc Como milhares de famflias em Nova Igua- t)ue raorreram ap6s contrair 0 m,stenoso mdl'
- imiximo, foi possfvel levantar bastiSo, guardou 0 frasco numa prateleira. ?1S.° °"lra vez Para engenheira ambiental estavam na fila de atendimento (,-u — prindpaimente nos bairros de Vila Nova, Ficar em casa
0 de Cdtia dos hospitais uma la- Semana passada, ao fazer reformas no aparta- La.lne. ^!a' q"e concluiu: Seu caso nao tern na ortopedia foram atd o gabi- prata e Calif6rnia — a do comerdante Qdudio a doenca M manifesta inidalmente atra-

cAnica guia de remo?ao: mento, quis livrar-se do produto e nao ^abe 0 solu?ao. Exphcou que 0 Rio nao dispoe amda nete do diretor para reclamar, PCTeira de OUveira, 47 anos, foi quase toda v^s ^ dorL dc caS e no™ mo, com febre.."Crian^a parda, cerca de trfes que fazer. de um atem. para resfduos mdustnais e por mas foram atend.dos por tris atindda pela doen«a. ™^^era^Den0is 
bom v6mitos

.anos com susoeha de trauma- . . isso o pentadorofenol nao podena ser reco- assessores e tudo parou por ali. " J , . . _ .. entre jy e w graus. uepois, com iru ,..jjmos, com suspena ae nauma Como ningufcn quis aceitar 0 pentacloro- |h:do t n.™u~,..™n n,„,5nc™,iv. — Nunca vi nada igual. Em poucos dias, diarrtia e muita coceira pelo corpo, desfazen--j.Bsmo cramano. f I Sandra e Turibio estao num impasse: w . . , . , l ^ q. , cai direto, sem for$a nenhuma, com fortes do portanto a primeira suspeita de uma gripe
ONDE E COMO? n3o cjuerem jogar o frasco num vazadoL de ^ 

No 
^ci° 

^ tarde, 
^ 

teiefeme, a enge- das reclamagoes, alegou que hd dores n0 corpo. DepSs veio a febre. v6mitos, fortV.
-#O addente que matou «tia porque mendigos podem se intoxicar on a ^0™^FEEMA receter rSdu^ diarrtla e' P°r flm'muila.^ira P0','0^ Como a doen?a tem evolutfo benigna,
°; Maria (colisao do Passat ama- tamPa pole ^ soltar e 0 vento espalhar 0 ^ustriais.. ^ ^ e, a fufldaQa0 6 apenas d,,- _ e ^ dias de cirur|a corP° 

~ ^ana Aknlia, mulher do com duraijao de at6 uma semana, a diretora do

•fetS S'SaTa E°a2S°SSr; ^dador ^ 
como ontem, ele fica prati^

rt£terra protetora. Seo pentadorofenol perma- . ?ue| ^op^er 
depoliaa da mente sem atendimento. Califdraia. A vftima mais recente t Qdudio, SuC«eau7 a nri^eira nrovidencia de oueni¦'|s,^;L^sss,t -^-jr^srrts^ c-—

JNova Iguaqu; e, com menos caixa, ficario mseguros e temerosos. Esta Ambiente." Aconsclbou 0 reporter a entrevis- total de1 mil 'W) consultas txir ' - evitar a propaga^o mais rdpida da epidemia.
"i&avidaoe, a mae, Duke Alves mos acha"do 00 ?Ini™) e engrafda tar o chefe do Decon, Paulo C6sar Petersen mis _ a mddia d dc lft aten^j. — 6 muita dor no corpo — redamou, ao Comumcado do Centro de Saude Vasco
-to Silva Esteves, e a irma D4- cssa lnst6na: M^um6rg5o pdbbco qg:r ficar ^ ^1^3 disse que ele estava raentos nor turno enauanto lado do filho Cldber, de 14 anos, quetamWm Barcelos aos postos de saude e hospitals publi-^Sora, de cinco anos. Todos es- com 0 p6 da China, diz 0 violonista. em reuniao e nao Doderia atender. 

raentos por turno enquanto .. teve febre outros trfis filhos, um cos, sugere que "0 tratamento deve ser sidto-
'" Wam no carro na hora do Quando acharam 0 produto que Sandra Organizaqio Mundial de Safide comepxi a ter dores de cabe^a, mas a mae mitico, com analg&ico, antitdrmico, antiemd-

' Sddente mas apenas Luis Car- havia cuidadosamente guardado numa prate- Intoxica^ao recomenda um maximo de 12, ferc acreditar que t um sin)p)es rcsfriado tico e hidrataqao, quando for necessario".
los da Silva Esteves, levado lcirf' vira® 1ue 0 f6^10 tra?a 0 nome e 0 madrueada de 13 de marco de 82 

segu'ido llson Montezan. O ex- vinude da "chuvinha que pegou". Os Deve-se evitar antibi6ticos.
twin* hnmhmmc Ho Anchipfa cndereco da revendedora, a B. Herzog Co- m maarugaaa ae u ae mar^o oe o_, ccsso de procura deve-se, se-

[£ Carlos Chagas, mercceu m6rcio e todfctria SA, oue fica na Rua Miguel ^ mor^ra^tod^dw £1J"d0 de' A fusao da Guana" Nova (guacu, FU - Foto de Jos6 Roberto Serra
j Kfirificadki Couto, 131, Centro. 0 gerente da firma, cancta YU 5016 (SP) morreram ui bara com o Estado do Rio, que • -: '

Esses dados do addente, Ofiveira Aragao, nio quis aceitar de volte a fez aumentar a clientela, mas :
s'mu» rimrrpii ««fi* I7h e 18h mercadona porque nao unham a nota fiscal, ^macroroicnoi ut. mkuo, na nua uo /yiw, na0 amphou osemqo. ' ^ ^
Kte^SUas'ore: Na B. Herzog, 0 gerente explicou que 0 p6 da Mercado Sao Selsasuao. A mercadona — 

0 diretor do IASERJ- 9 ~ W -M'M
•Btro feito Delos^idais de China foi banido do mercado porque d alta- oerca de 30 toneladas pertencia ft firma Centro informou que nao hii : '¦::: '' '.

-voi»so«h.,u»„«»«MO? blames, ga
;i jNfto bouvc comulla a ficha po Ete nio umoerani ncm o friKO c en nio J como iliacr. omi toncionlria *
j' tidal do addente para a identi- pwlia me arnscar. Porque, se eu ficasse com taquicardja e hipertensao"'. 

' no balcto de informaq6es. Ou- jiff! gt- ', 1
11 ficacSo das vftimas nos hospi- ele, tena que jogar no lixo e provocana um ^ tra fundon.lria, Solange, en- ^'K'~ f

tais. Ningu6m se preocupou addente. AMm do mais, se uma auditona do ^crcn 0 a, • (lue^'e eu ° P^ carregada de encaminhar pa- #>'¦ : y•'com isso ConselhoRegionaldeOufaiicameflagras.se da China antes do acidente no Mercado Sao cientes nara tomoerafias em - L &&&¦' >' % 8
•'! Hoie Dulce da Silva Este- com o pentadorofenol, eu tcria problemas. SebastiSo, confirmou o alto (ndice de toxidez scrvicos (Lnedalizados afe ie- ' % 

' ' J
v! ves esti com a filha D^bora Aconselhd o mo^o a levar o p6 para a do produto e contou que o pentadorofenol era ^ nue^o hosnital'tivesse - 

"*¦ r -'kji' "*^3" " 8
i ST Sm dTi da Comlurb - dis«Arag5o, preocupado1. Afir- muito uUlizado na imuniza^o contra fungos h0Sp,taI UVCSiC S' 

l*P ! 
Uf!

Silva no alto^e'uma favela no mo" que h4 mais de cinco anos nao vende em molduras de quadros e esculturas de ma- Fiwuanto'o diretor suceria .¦ • >' H
i„. t!. nentaclorofenol dctra. "O produto foi banido. mas hs vczcs Enquanto o diretor sugena W =. JMHT;M/iMm m$i <•*

^^teafflhanSca MSSW1 resolveuKgar para a Comlurb. Falou com um mascaras. Existem dois tipos: o p6 soluvel cm presidenaado Instituto, garan-
' dot auakmer hosnital tltiblico funcionirio, que lhe deu um ntimero de telefo- 4gua e o s6luvel em denvados de petr6leo", tindo que tuck) sena sanado, os

II d? Rioantes M^norrer ne. Ligou e lhe passaram outro numero. explicou OUveira Aragao, que admitiu receber paaentes redamavam das con- ^|K»Kp^pB
I d?fidSdf £ infoiTaSi na Padente, fez novas ligaqoes e recebeu mais o frasco de pentadorofenol s<5 se for para suites adiadas, da falta de m6- | #111!

ntimerosdetelefoneseinfonnas6esincomple- repassd-lo a algura interessado. 
^^h^d^^Sermtria^jS -M

^ j »aMo desacordada do Ouimico critica uso do produto 
^yfSS'dJfeltam- • 

!m
i' sem condi^es de avisar ao pai, Y I . , . * 'TBSi^^BliWFP ¦ -'I
v | talvez Citia Maria tivesse sido Com menos risco e mais status dentffico: e o perigo de espalhar-se aldm do local onde se J? 

lvf°.
<! enterrada como indigente, sem assim ficou a t&nica de conservasSo e restau- faz a conservaQao". L, Mnntpriin aue diw one |i|- 'W
11reconhecunento- 

- ra?So de obras de arte, ap6^retirada do 0 quiraico contou que geralmente pessoas eja fora constnifda, pelo Go- > <.) Wf^f 
* 

.
{!" 

 
meD^°sSt^ otli^Anio Carlos Wgas. ap6s riipidas leiturn em revistas «5cni- vemo Chagasjitas, "apenas f 

\ . 'Hi 
f*. 

' 
%

y^ifP Nunes Batista, chefe da restaura^ao da Biblio- cas, aphcam o pentadorofenol sem as mm- para atender pedidos ppllticos: || '<]•[$ . - ' 
-

11 ESP Hi E teca Naaonal. Entre os riscos do uso do p6-da- mas condiqoes tdcmcas de mampuld-ki . A16m o ideal sena que ela tivesse sido I MHHR > . -i/ fe; \ | 1.
«' **rE c^rr^t'vv- china na imuniza<jao de obras de arte contra disso, o p<3-da-china poderia reagir com a construida em Cixias, onde as P '* 

' 
i

fungos, ele apontou a "impossibilidadc de o composiqao qufmica do material iraunizado, pessoas sao realmente ncccssi- ; \ ^ ' ^
<1 produto atingir toda a 4rea da motdura afetada pTOVocando efeitos t6xia>s desconhecidos. tadas". , ' 

j, • • ft \

¦ 
I II SERGIPORTOS I \:

j! ^ PETROBRAS I AVISO Pessoas t/ todas as idades exigiram providencias contra a doenca

\\ petrGleo brasileiro s.a. I o diretor presidente da empre-

auenaqaodeNAvio- I IVg^'-tergipo^^ndo PoKcia acha 3 corpos e
' 

j! 
TANQUE PETROBRAS SUDOESTE I ^X'Te^/ols^do cSnselho prflm f]p bandidoS

; !] I de administragao, e considerando LUI1C1U1. CI aill UC JjailU.iU.UO

\\ A FROTA NACIONAL DE PEROLEIROS- FRONAPE comunica aos I g convenidncia administfativa e Polidais da40s DP (Rocha Miranda), Nem, preso na 40a DP, e os Sete Homens
li interessadosqueseencontra^ivenda, no estado, no Porto do Rio de I intorocco Hn FctaHn Ho ^orninfi com auxflio de bombeiros de Anchieta, de Ouro, que pretendem tomar os pontos
v Janeiro, o Navio-Tanque "PETROBRAS SUDOESTE". I mwret>be uu Cbiduu uo ooiyiMO, dcsentcrraram ontem de manha, em ter- de vendas ele Nem. No tirotcio tres mor-
? 2. Asinstrugdesindispens^veisaoencaminhamentoeaopreenchimentodaspropos- I tOfn3 pUDIICO QU© TOr3fn TGVOga reno de casa em constru<jao no Morro da reram e tres desapareceiain. A procura
J1 tas deverfto ser solicltadas b DivisSo de Suprimento da FRONAPE, sito na rua Carlos ¦ dOS ©m tOOOS OS SGUS termOS Lagartixa (Barros Filho), os corpos de dos desaparecidos, acreditava a policia

Seldl, 188-Caju - Rio de Janeiro - sala 331, a partir do dia 22/04/86. ¦ FHital dp nr6-habilitacao n° 01/85 tres jovens e garantem que eram inte- que os corpos tivessem sido jogados em
<; 3. Flea por este EDITAL estabetecida a data de 07/05/86 para a entrega das propostas I p ji ,J 

lauimayay « vuwv grantes 
do grupo de traficantes Sete Ho- alguma ribanceira, mas nao os encon-

| na Sede da FRONAPE, no enderego acima citado, &s 14:00 horas, quando se processa- I 0 tultai 06 COnCOrrenCia n UZ/OO, mens de Ouro da favela de Acari. trou. S6 ontem, quando o porteiro ia
r& a abertura na presence dos interessados. ¦ que tratam da 6XeCUCaO das obraS Os caddveres, informaram moradores para o trabalho e aproveitou para ver a

4- 9 presente EDITAL ser6 publicado no Didrio Oficial do dia 18/04/86. ¦ - • 
marftimaS do terminal DOr- aos policiais, foram conduzidos atd o obra, ela foi avisada. Jose Barros estra-

^ Rio de Janeiro 15 de abril de 1986 I tuArin Hp ^Arninfi local em carrinhos de mao e enrolados nhou a ausencia de capim no terreno e oJaneiro, 15 de abril de 1986 ¦ tUariO ae bergipe. em cobertores e lengdis. A casa em escavou ate encontrar o pe de um morto.
constru?ao 6 do porteiro Jose Barros. Depois de passar pela delegacia, Bar-*1 ANTONIO JANNUZZI I Aracaju (SE), 17 de abril de 1986 Avisado sobre s corpos por um amigo ros ajudou os bombeiros a desenterrarem

|| COORDENADOF?I^A^CO^fsS^^D^^MJENAQAO e'e esteve aa Pf|cia ap^ confirmar a <? coipM. Os cadavcres de Elzo &rva-jp«v ^ d c^sRI denuncia. Iho de Sousa, 18. e de dois rapazes
fcMMniMMWllMWWWWrTlfi^BWiTir "iTr • 11Ifnr—^T—¦-•** Antonio Carlos Borges Freire A 

policia acredita que OS jovens mor- pretos, utn deles aparentando l| anos,
Diretor rresidente reram no tiroteio travado anteontem no foram removidos para o Instituto M6-' 

morro entre a quadrilha do traficante dico-Legal.

Cidade JORNAL DO BRASIL
8 ? Io caderno ? sexta-feira, 18/4/86

Foto de Carlos Nobre

Moradores de Nova Iguaçu

protestam 
contra epidemia

Hospitais

não fazem

registro
aom Era de Cátia Maria da Silva

Çsteves, de três anos, o corpo
. da menina não identificada que~.;g$tev£ 

na semana passada na
^geladeira do Instituto Médico-
;,;tégal, depois de haver morrido

np domingo, 6 de abril, no
tí^ospital Sousa Aguiar. O avô
.hdà menina, Benedito da Silva,
.V$itava no HSA à hora em que
. jçía morreu e fez o reconhed-
."jtnento; apesar disso seu corpo
.. «eguii) para o IML sem identifi-
. ^ação e no boletim de atendi-
,jipento médico, já arquivado no
,,)^ospital, o registro é o de
^"criança parda, cerca de três

anos, com ruptura de fígado".
|0{ Pessoas sem identificação,

0comò Cátia Maria e Emilda
g Santos — paaente que estava
.ipóm ò marido no HSA, mas foi
l'pára o necrotério não identifi-
yj^da por faltar registro na
,,emergência — estão gerando
b poentes e óbitos sem histórico
^hospitalar. Isso puderam cons-
^.tàtar, durante três dias, funcio-

nários que trabalham na do-
cumentação dos hospitais Car-

,|os Chagas (em Marechal Her-
.?mes^, Oetúlio Vargas (na Pe-
_,nnJba) e no próprio Sousa

Aguiar.
^nbi A0' tentarem ajudar o JOR-
, NAL DO BRASIL na localiza-

>ção dos boletins de atendimen-
:, to médico ou guias de remoção
rj,da menor Cátia Maria da SUva
/, Esteves, referentes a 5 de abril,
; sábado, quando ela sofreu ad-

dente no subúrbio de Ricardo
Albuquerque, nada encon-

traram. E, no entanto, a meni-
. i\a passou pelos três hospitais

- foi removida do Carlos Cha-
gas para o Getúlio Vargas e de

f, U para o Sousa Aguiar, oode
|imorreu no domingo, sem iden-

'tificação — apesar de o pai,
. acidentado junto com ela, em
estado grave, ter feito a mesma

..itrajetóna e ter ido parar quase
o à.mesmo hora que ela no Sousa

Aguiar, onde está até hoje. No
imáximo, foi possível levantar

<| de Cátia nos nospitais uma la-
-.«íônica guia de remoção:

"Criança parda, cerca de três
jiOos, com suspeita de trauma-

.jllismo craniano.
ONDE E COMO?

;^l;0 acidente que matou Cátiar' Síaria (colisão do Passat ama-'jfek), 
placa RJ-PT-1802. com

^'iím ônibus) vitimou toda a sua"''fjimüia: o pai, Luís Carlos da' Sbva Esteves, mecânico em
.'píova Iguaçu; e, com menos" '/^avidaáe, a mãe, Duke Alvest.m Silva Esteves, e a irmã Dé-
^BÒra, de cinco anos. Todos es-':'Wyam no carro na hora do' iddente, mas apenas Luís Car-

k» da Silva Esteves, levado
oelos bombeiros de Anchieta

I" para o Carlos Chagas, mereceu
| identificação.
* Esses dados do addente,
^Imie ocorreu entre 17h e 18h,

foram levantados graças ao re-
jjptro feito pelos polidais de
-Santáo na 31* DP (Ricardo de

^^Albuquerque). Registro poli-
^'tíal, não registro hospitalar.
;i | Não houve consulta à ficha po-

Enquanto as autoridades sanitárias tentam
descobrir a origem de uma estranha epidemia
que grassa há majs de um mês em Nova
Iguaçu, cerca de 250 pessoas — a maioria
crianças — saíram ontem às ruas para reclamar
esclarecimentos imediatos sobre o problema,
denundar a falta de saneamento básico e
protestar contra a poluição industrial naquele
munidpio. A poluição, segundo os moradores,
é a mais provável causa da doença que provoca
dores de cabeça, febre, vômitos e diarréia.

Essa hipótese, entretanto, foi apontada
pela diretora do Departamento de Epidemio-
iogia da Secretaria Estadual de Saúde, Zulmi-
ra Maria de Araújo, que acha mais provável se
tratar de um vírus que ataca o intestino e que
está sendo pesquisado pela Fiocruz. Outra
possibilidade — o dengue, doença transmitida
pelo mosquito Aedes aegypti — está sendo
examinada pela Sucam, que iniciou ontem a
dissecação do inseto e a pulverização de inseti-
dda em Nova Iguaçu a fiai de interromper a
possível cadeia de transmissão.

Demora
Somente daqui a uma ou duas semanas

será revelado o misterioso vírus que, segundo
a Secretaria de Saúde, causou o surto epidêmi-
co em bairros de Nova Iguaçu, com um
registro ofidal de 2 mil casos. A diretora do
departamento de Epidemiologia, Zulmira
Araújo, diz que o estudo é demorado porque"são bastante sofisticadas as técnicas de isola-
mento do vírus".

O diretor do Departamento de Virologia
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Her-
mann Schatzmayr, também empenhado no
estudo do vírus, supõe que se trata do tipo
Coxackie. Acha pouco provável ser dengue a
doença que aflige habitantes de Nova Iguaçu.
Informou que sangue de pacientes foi inocula-
do no mosquito Aedes aegypti e que o resulta-
do dos exames será apresentado até a próxima
quarta-feira.

De acordo com o chefe do distrito da
Sucam em Nova Iguaçu, Raul Paes, a disseca-
çáo do inseto é o método mais rápido para se
checar a hipótese de dengue que, segundo ele,
é a única doença que apresenta sintomas
semelhantes aos do quadro clínico das pessoas
afetadas. Paes disse que hoje mesmo a Sucam
poderá confirmar se se trata ou não de dengue.

Dominós
Como milhares de famílias em Nova Igua-

çu — prindpalmente nos bairros de Vila Nova,
Prata e Califórnia — a do comerciante Qáudio
Pereira de Oliveira, 47 anos, foi quase toda
atingida pela doença.

— Nunca vi nada igual. Em poucos dias,
cal direto, sem força nenhuma, com fortes
dores no corpo. Depois veio a febre, vômitos,
diarréia e, por fim, muita coceira por todo o
corpo — contou Maria Akfciia, mulher do
comerciante e uma das primeiras a ficar doen-
re na casa da Rua Epitádo Pessoa, no bairro
Califórnia. A vítima mais recente é Qáudio,
que ontem teve febre alta e não pôde traba-

vizinhos são mais pessimistas e não têm dúvi-
das de que a doença vai alcançar casa por casa,
como a derrubada de dominós enfileirados.

Manifestação
No Centro de Saúde Vasco Barcelos, em

Nova Iguaçu, são grandes os cuidados com o
surto epidêmico e o diretor, Almir Dutton
Ferreira, já emitiu comunicados a outros pos-
tos de atendimento médico do Estado, do
município e do INAMPS. Diz que a doença
tem evolução benigna, mas alerta para serem
registrados com cuidado todos os casos, princi-
palmentc em novas áreas.

Enquanto isso, os moradores de Vila Nova
— bairro de 10 mil habitantes, um dos mais
afetados pelo surto — resolveram ir às ruas em
manifestação dé protesto contra a poluição
industrial. Eles acreditam que a falta de sanea-
mento básico e a poluição lançada no ar por
diversas fábricas são as principais causas do
estranho mal. como explicou a presidente da
assodação do bairro (Amovila), Denise Pi-
nheiro, que mora ali há 26 anos:

Em reunião com o presidente da FEE-
MA, fomos informados que, se não for a
causa, a poluição industrial nos deixa bastante
vulneráveis às doenças.

Ela liderava os manifestantes que, levando
faixas e cartazes, percorreram cerca de 300
metros e se concentraram em frente a uma das
indústrias poluidoras, a Isolamentos Modèr-
nos, na Avenida Carlos Marques Rolo.

Durante a madrugada, a gente nem
pode respirar bem, pois a fábrica solta muitos
gases — reclamou Noemi Silva Machado, 38
anos. "Estamos pedindo SOS contra a polui-
çáo no bairro", "Queremos ar puro" e "Vida
em V'la Nova só de vírus" diziam algumas das
faixas levadas pelos manifestantes, que repe-
tiam palavras de ordem como "Não fique aí
paraao, o ar é envenenado".

Reivindicando investigações mais detalha-
das sobre a poluição como provável causa do
surto epidêmico, os moradores denunciaram
que, só em Vila Nova, já ocorreram seis
mortes pela doença. Uma moradora, Maria
Fortes Lopes, reduz a gravidade da denúncia:"Minha comadre Paulina Rodrigues realmente
morreu depois dessa doença, mas parece que
ela já tinha outros problemas de saúde". A
presidente da Amovila, Denise Pinheiro, con-
firmou que já sofriam de outras doenças os
que morreram após contrair o misterioso mal.

Ficar em casa
A doença se manifesta inidalmente atra-

vés de dores de cabeça e no corpo, com febre
entre 39 e 40 graus. Depois, com vômitos,
diarréia e muita coceira pelo corpo, desfazen-
do portanto a primeira suspeita de uma gripe
forte.

Como a doença tem evolução benigna,
com duração de até uma semana, a diretora do
Departamento de Epidemiologia da Secretaria
Estadual de Saúde,;Zulmira Maria de Araújo,
sugere que a primeira providênda de quem
apresentar os sintomas é não sair de casa, para
evitar a propagação mais rápida da epidemia.

Comunicado do Centro de Saúde Vasco
Barcelos aos postos de saúde e hospitais púbü-
cos, sugere que "o tratamento deve ser sirito-
mático, com analgésico, antitérmico, antiemé-
tico e hidratação, quando for necessário".
Deve-se evitar antibióticos.

Turíbio e Sandra só podem rir das dezenas de telefonemas dados só para Comlurb

Burocracia impede casal de

se livrar de pó-da-china

Pacientes

reclamam

do 1ASERJ
Constante falta de médicos,

aparelhos de tomografia que-
brados, funcionários desprepa-
rados para lidar com o público
são queixas de muitas pessoas
que procuram as unidades do
IASERJ no Centro e na Gá-
vea. O diretor da unidade do
Centro, Ilson Montezan, admi-
tiu as deficiêndas — por exccs-
so de padentes e falta de recur-
sos — . mas reagiu:

— Eles têm a mania de des-
prestigiar os hospitais públicos.
Querem tudo à tempo e hora e,
se não são atendidos, começam
a reclamar.

Ontem, várias pessoas que
estavam na fila de atendimento
na ortopedia foram até o gabi-
nete do diretor para reclamar,
mas foram atendidos por três
assessores e tudo parou por ali.
Ilson Montezan, que não soube
das reclamações, alegou que há
poucos médicos na ortopedia
— setor "mais sobrecarrega-
do" — e nos dias de cirurgia,
como ontem, ele fica pratica-
mente sem atendimento.

Cada dia, a unidade conta
com oito ortopedistas, para um
total de 2 mil 200 consultas por
mês — a média é de 16 atendi-
raentos por turno, enquanto a
Organização Mundial de Saúde
recomenda um máximo de 12,
segundo Ilson Montezan. O ex-
cesso de procura deve-se, se-
gundo ele, à fusão da Guana-
bara com o Estado do Rio, que
fez aumentar a clientela, mas
não ampliou o serviço.

O diretor do IASERJ-
Centro informou que não hâ
previsão para o conserto do
tomógrafo, mas negou que ele
estivesse parado há um-mês,
como dissera uma funcionária
no balcão de informações. Ou-
tra fundonária, Solange, en-
carregada de encaminhar pa-
cientes para tomografias em
serviços especializados, até ig-
norava que o hospital tivesse
um aparelho.

Enquanto o diretor sugeria
que os insatisfeitos reclamas-
sem por escrito diretamente à
presidênda do Instituto, garan-
tindo que tudo seria sanado, os
padentes redamavam das con-
sultas adiadas, da falta de mé-
dicos na ortopedia e da rispidez
do chefe de enfermaria, José
de Alavrenga.

A unidade da Gávea, tam-
bém motivo de queixas dos
pacientes, foi criticada por II-
son Montezan, que disse que
ela fora construída, pelo Go-
verno Chagas Freitas, "apenas
para atender pedidos políticos:
o ideal seria que ela tivesse sido
construída em Gixias, onde as
pessoas são realmente necessi-
tadas".

— É muita dor no corpo — redamou, ao
lado do filho Cléber, de 14 anos, que também
já teve febre. Dos outros três filhos, um
começou a ter dores de cabeça, mas a mãe
prefere acreditar que é um simples resfriado
em virtude da "chuvinha que pegou". Os

Nova Iguaçu, RJ — Foto de José Roberto Serra

i i bcãal do addente para a identi-
| ficação das vítimas nos hospi-

tais. Ninguém se preocupou
Jledm isso.
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SERGIPORTOS

AVISOPETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Pessoas de todas as idades exigiram providências contra a doença

O diretor presidente da empre-
sa administradora de portos de
Sergipe — Sergiportos, dando
cumprimento a resolução n°
007/86, de 17/04/86 do conselho
de administração, e considerando
a conveniência administrativa e o
interesse do Estado de Sergipe,
torna público que foram revoga-
dos em todos os seus termos o
Edital de pré-habilitação n° 01/85 e
o Edital de concorrência n° 02/86,
que tratam da execução das obras
civis marítimas do terminal por-
tuário de Sergipe.

Aracaju (SE), 17 de abril de 1986

Antonio Carlos Borges Freire
Diretor Presidente

Polícia acha 3 corpos e

conclui: eram de bandidos

ALIENAÇAO DE NAVIO-

TANQUE PETROBRÁS SUDOESTE

Nem, preso na 40a DP, e os Sete Homens
de Ouro, que pretendem tomar os pontos
de vendas de Nem. No tiroteio três mor-
reram e três desapareceram. À procura
dos desaparecidos, acreditava a polícia
que os corpos tivessem sido jogados em
alguma ribanceira, mas não os encon-
trou. Só ontem, quando o porteiro ia
para o trabalho e aproveitou para vér a
obra, ela foi avisada. José Barcos estra-
nhou a ausência de capim no terreno e o
escavou até encontrar o pé de um morto.

Depois de passar pela delegada. Bar-
ros ajudou os bombeiros a desenterrarem
os corpos. Os cadáveres de Elzo Carva-
lho de Sousa, 18. e de dois rapazes
pretos, um deles aparentando 15 anos,
foram removidos para o Instituto Mé-
dico-Legal.

Policiais da 40a DP (Rocha Miranda),
com auxílio de bombeiros de Anchieta,
desenterraram ontem de manhã, em ter-
reno de casa em construção no Morro da
Lagartixa (Barcos Filho), os corpos de
três jovens e garantem que eram inte-
grantes do grupo de traficantes Sete Ho-
mens de Ouro da favela de Acari.

Os cadáveres, informaram moradores
aos policiais, foram conduzidos até o
local em carrinhos de mão e enrolados
em cobertores e lençóis. A casa em
construção é do porteiro José Barcos.
Avisado sobre os corpos por um amigo
ele esteve na polícia apos confirmar a
denúncia.

A polícia acredita que os jovens mor-
reram no tiroteio travado anteontem no
morro entre a quadrilha do traficante

ANTONIO JANNUZZ1
Chefe da Divisáo de Suprimento

COORDENADOR DA COMISSÃO DE AUENAÇÂO
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Rio registra em 3 meses

100 acidentes com ônibus
As condições de trabalho impostas a moto-

ristas c cobradores — com jornadas de até 15
horas e constantes ameaças de demissão, prin-
cipalmente na CTC e empresas encampadas—
, já começam a pôr em risco a segurança dos
usuários. A advertência è do Sindicato dos
Rodoviários do Rio, que. apenas nos três
primeiros meses do ano, registrou a abertura
de processo criminal contra 100 motoristas,
envolvidos principalmente em acidentes de
trânsito. Durante o ano passado 10% da
categoria estiveram envolvidos em processos
assim.

O assessor jurídico da entidade, Expedito
Teixeira, afirma que a situação deverá se
agravar ainda mais nos próximos meses, pois o
padrão de qualidade e eficiência da manuten-
ção adotada nas empresas encampadas "já não
atende às exigências mínimas de segurança".
Segundo ele, faltam peças de reposição "e
breve estarão canibalizando os ônibus, assim
como fazem com o metrô". A CTC lidera a
relação dos processos, com 60 casos registra-
dos no ano passado e 12 nos últimos três
meses.

Mortos e feridos
De acordo com as estatísticas do sindicato,

489 motoristas e cobradores recorreram ao
departamento jurídico da entidade durante o
ano passado para pedir sua defesa em proces-
sos por acidentes de trânsito, ocorrência de
roubos e outras modalidades. Expedito Teixei-
ra calcula, porém, que o número de envolvidos
nesses casos deve chegar a mais de 900, numa
categoria de 9 mil trabalhadores, já que muitas
empresas mantêm serviços jurídicos próprios,
evitando assim que os implicados tenham que
procurar o sindicato.

— Além disso, muitas ocorrências no
trânsito não chegam a ser registradas nas
delegacias, o que contribuiria para aumentar
ainda mais o número de motoristas envolvidos

afirma o advogado.
Pela listagem do sindicato, além da CTC
com uma média "assustadora de cinco

processos instaurados por mês" — figuram
entre as que apresentaram maiores problemas
a Viação São Silvestre, com 30 ocorrências, a
Auto-Diesel, com 24, Viação Santa Maria e
Transportes Braso-Lisboa, com 21, e a Viação

Estrela Azul, com 17 casos comprovados.
Apenas nos acidentes mais graves, pelo menos
10 pessoas morreram, 300 ficaram feridas e 20
ônibus foram danificados. O mês de maior
incidência de processos foi junho, com 79
processos instaurados.

Nos três primeiros meses deste ano, segun-
do Expedito Teixeira, 99 rodoviários já recor-
reram ao sindicato para solicitar defesa em
processos nas várias delegacias do Rio. A
CTC, novamente, continua a liderar as estatís-
ticas com 12 ocorrências, seguida de perto pela
Viação Paranapuan, da Ilha do Governador,
com nove processos instaurados. A situação
vem-se agravando mais, porém, nas cinco
empresas urbanas encampadas pelo governo,
de acordo com os dados apurados.

Só os motoristas da Redentor, por exem-
pio, já procuraram o departamento jurídico,
em apenas 3 meses, o mesmo número de vezes
que em todo o ano passado. Na Jabour, o
número de consultas já atinge 50% dos casos
registrados em 1985, o mesmo ocorrendo na
Transportes Oriental, que serve à Zona Oeste.
Apenas na Real Auto Ônibus a média mensal
de processos instaurados contra os motoristas
está apresentando uma redução: foram 14
casos no ano passado contra apenas um nos
primeiros 3 meses.

Tende a aumentar
Expedito Teixeira, que coordena a defesa

dos rodoviários envolvidos nestes casos, afir-
ma que o número de acidentes tende a aumen-
tar ainda mais pela manutenção deficiente da
frota encampada pelo governo."Só na Reden-
tor, 80 ônibus estão parados por falta de peças
de reposição que o Estado não está compran-
do ou os fornecedores não estão entregando.
Na Transportes América, 20 ônibus estão
nesta situação", garantiu o advogado.

— Há 2 meses, um motorista da Luxor foi
obrigado a dirigir com um pedaço de corda
preso da embreagem quebrada quase todo o
percurso entre Magé e a Central do Brasil.
Limpadores de pára-brisas, freios, molas e
suspensão são elementos essenciais à seguran-
ça do tráfego e dos passageiros, que freqüente-
mente vêm apresentando problemas nas em-
presas encampadas — concluiu.

Secretário queixa-se de campanha
— Evidentemente trata-se de uma campa-

nha que passa por alguns parlamentares do
PDT, setores que pretendem desfazer minha
imagem perante a opinião pública e os interes-
sés dos empresários que querem desmoralizar
as encampações no receio de que o processo se
alastre pelo país como aconteceu em Aracaju
— disse ontem à tarde, na Assembléia Legisla-
tiva, o secretário de Transportes, Brandão
Monteiro, para justificar toda a polêmica em
torno de seu nome a partir de denúncias do
deputado Cláudio Moacyr (PDT) de haver
política de empreguismo nas empresas de
ônibus.

, Brandão Monteiro disse que esteve na
Assembléia para "uma visita" e que, no dia
anterior, encontrou-se com o presidente,
deputado Eduardo Chuahy, para demonstrar
mais uma vez seu interesse em fazer uma
exposição pública sobre a encampação das
empresas. "Acho que fui acusado publicamen-
te e agora querem uma reunião fechada",
afirmou Brandão Monteiro, referindo-se aos
deputados da bancada pedetista que cancela-

ram a reunião em plenário marcada para
anteontem. Ele pediu a Chuahy o direito de
uma defesa pública e que, se a reunião se
realizar somente com a bancada do PDT, que
pelo menos a imprensa esteja presente.

"Indignidade"

Brandão Monteiro classificou de "indigni-
dade" as acusações feitas contra ele. "Os
rodoviários vão à porta de minha casa, são
200,300, e eu não disse que são os deputados
que os mandam para lá, apesar das cartinhas
que recebo", afirmou, bastante nervoso. Ga-
rantindo não ter alocado pessoas de outras
categorias em áreas de rodoviários, Brandão
Monteiro desmentiu as afirmações do depu-
tado Cláudio Moacyr: "Não é verdade. Mas
não vou dar luz a esse deputado. Irei provar no
momento exato que suas colocações não são
corretas. Cláudio, que é muito amigo do sr.
Aníbal, da Real, deve ter apanhado uma lista
lá na empresa que inclui gente que veio da
CTC, da SMTO, gente alocada de outros
órgãos. Quero que ele prove que essas pessoas
foram contratadas".

Brandão Monteiro envia relatório
A Secretaria Estadual de Transportes en-

viou ontem ao Tribunal de Contas, 10 dias
antes do prazo previsto, o balanço fiscal das 16
empresas de ônibus encampadas em dezembro
do ano passado. De acordo com o secretário
Brandão Monteiro, 80% do déficit financeiro
deitado pelos antigos proprietários já foi pago
pelos novos administradores, indicados pelo
governo do Estado. "Só na Redentor, onde
recebemos uma dívida de Cz$ 56 milhões,
pagamos uma parcela de Cz$ 15 milhões
rigorosamente na data de vencimento", ga-
rantiu.

Os balanços e um relatório explicativo da
situação atual das empresas,"demonstrando o:
aumento da frota, da demanda de passageiros,
das linhas operadas e da receita obtida" deve-
rão ser encaminhados ainda hoje à avaliação
do governador Leonel Brizola. O secretário
cómprometeu-se a divulgar os resultados à
imprensa no início da próxima semana. Segun-
do Brandão Monteiro, as sucessivas denúncias
de empreguismo eleitoral e irregularidades
praticadas nas empresas "são um lobby dos
empresários para desmoralizar as medidas do
governo".

Exemplo
— O exemplo do Rio está sendo seguido

em todo o país. Em Sergipe, a Prefeitura de
Aracaju já depositou em juízo a indenização
para a desapropriação de uma das empresas, a
Viação Progresso, aguardando agora apenas a
decisão da Justiça para assumir a posse efetiva.„
Técnicos de várias capitais também já estive-
ram aqui tomando conhecimento do que fize-
mos para aplicar a encampação em suas cida-
des — revelou o secretário.

Embora defenda o "meu direito de defesa
em público, no plenário da Assembléia",

Brandão Mòntéiro já admite, ante a resistên-
cia de parlamentares do PDT, prestar declara-
ções sobre o processo de encampação, "até
mesmo em reunião fechada, sem representan-
tes de outros partidos". Ele garantiu que, ao
contrário do que afirmou o deputado Cláudio
Moacir, "não foram 300, mas 1 mil rodoviários
contratados, para suprir as deficiências do
turno único". Ele criticou, também, a posição
do Sindicato dos Rodoviários.

Dias depois da encampação, o sindica-
to exigia a contratação de 4 mil rodoviários
para preencher as vagas decorrentes da extin-
ção do turno único. Eu expliquei que este
número era exagerado e fui criticado por eles.
Agora, me acusam de empreguismo por ter
contratado 1 mil trabalhadores, bem menos do
que eles pediam. E todos pré-selecionados
pelos próprios sindicatos da classe, submetidos
a testes de avaliação nas empresas—afirmou.

Brandão Monteiro se disse disposto a
solicitar a realização de uma auditoria externa
na Secretaria de Transportes e nas empresas
de ônibus encampadas, conforme sugestão do
deputado federal Sebastião Ataíde, ex-
presjdente do Sindicato dos Rodoviários."Mas sugiro também que os trabalhadores
fáçam uma auditoria no mandato do deputado
Ataíde e verifiquem o que ele fez, e não foi
nada, em benefício da categoria", acrescen-
tou. Sobre o uso de bottons de sua campanha
por rodoviários recém-contratados, o secretá-
rio afirmou:

Não posso proibir que ninguém faça
campanha, como seria também um absurdo de
minha parte obrigar os trabalhadores a apoia-
rem meu nome. Todo mundo tem o direito de
expressar livremente "suas opiniões — con-
cluiu.

Rio vende leite envenenado

por 
formol e soda cáustica

O leite que se bebe no Rio está envenena-
do por produtos químicos, como formol e
alcalinos da família da soda cáustica. Preocu-
pado com a situação, o curador da Justiça do
Consumidor, Hélio Gama, fará rigososa fisca-
lização junto aos distribuidores e mandará
analisar as amostras que recolher. A primeira
providência foi pedir ao delegado federal do
Ministério da Agricultura a relação das empre-
sas que comercializam o leite.

Quando se afrouxa a fiscalização, os abas-
tecedores usam artifícios para evitar a acidula-
ção (a acidez que provoca a fermentação). Por
isso, é comum utilizarem produtos químicos,
disse o curador.

Providências
Todas as fraudes com o leite são "scríssi-

mas", garantiu Gama. E lembrou que princi-
palmente no leite A (tipo longa-vida) se colo-
cam formol e alcalinos da família da soda
cnuctiní mr-i evitar a fermentação, até pnr

que ele pode ficar fora da geladeira e não
precisa ser fervido.

. Hélio Gama contou que há queixas de
consumidores em relação ao leite com alto
teor de água. Quanto aos preparados que se
colocam no leite para evitar a acidulação."alguns são toleráveis, outros não".

O curador enviou ofício ao delegado fede-
ral do Ministério da Agricultura, Otávio De-
nys Neto, solicitando medidas imediatas para"evitar possíveis lesões aos consumidores".

— Precisamos exigir que se especifiquem
nas embalagens os tipos (A, B, C). com letras
facilmente identificáveis pelo público. É ne-
cessaria também, além da indicação do volume
em mililitros, a indicação do peso correspon-
dente de cada tipo de leite. Isso porque,
quando o consumidor compra o leite, não tem
certeza de que leva um litro. Daí. ser necessá-
ria a conversão para quilograma, pois um litro
de leite tipo C corresponde a 1,60 ku e do tipo
R a 1.100 ke.

Colégio

desobedece

reforma
"O colégio é meu. aumento

o quanto quiser sem obedecer
lei alguma e você. querendo,
pode defender os seus direi-
tos". Com estas palavras, se-
gundo Antônio Augusto Duar-
te, a diretora, Cleide de Barros
Cunha, do Instituto Educacio-
nal Santa Bárbara, no bairro de
Santa Bárbara, em Niterói, se
defendeu dos seus argumentos
contra o reajuste da mensalida-
de escolar de seus filhos Jani-
ne, 5, e Raphael, 4, que era
cada uma Cz$ 60 em fevereiro
e passou para Cz$ 100 em abril.
Antônio aceitou a sugestão da
diretora e recorreu à Sunab,
onde foi informado pelos fis-
cais de que "não poderiam fa-'
zer muita coisa".

Ao mesmo tempo, Roberto
Dovabo, pai do menino Sa-
muel, matriculado na Ia série
da mesma escola, dava entrada
na 78a DP (Fonseca) numa
queixa contra a escola, encami-
nhada pelo delegado Martinho,
à Coordenação Regional de
Supervisão Educacional de Ni-
terói. Juntos, Paulo e Antônio
se dirigiram ao Departamento
de Educação Primária dessa
Coordenação, onde tomaram
conhecimento, através da fun-
cionária Guiomar, da situação
irregular da escola, ainda sem
registro definitivo no MEC. "A
funcionária afirmou que, se a
queixa desse entrada lá, o má-
ximo a acontecer seria a acele-
ração do processo para a regu-
larização da escola por parte do
Conselho Regional de Educa-
ção", disse Antônio.
EXPULSÃO

— Ciente da atitude dos
pais, a diretora convocou uma
reunião, onde classificou de"canalhice e baixeza" alguém
ser capaz de denunciar um co-
légio com uma mensalidade ir-
risória de Cz$ 100 — contou
Antônio. Na mesma ocasião,
disse ainda ele, a diretora dé-
clarou que, se tivesse que dimi-
nuir a mensalidade obedecen-
do a determinações da Sunab,
preferia fechar as portas. De-
claração que, segundo Antô-
nio, levou os pais à resignação,
pois o Instituto é o único colé-
gio de Santa Bárbara.

Convencidos com os dados
apresentados pela diretora de
que o aumento era necessário
para cobrir as despesas com
expedição de alvará, corpo do-
cente e impostos — a escola
funciona nos fundos da casa de
Cleide, onde 70 crianças estão
distribuídas em cinco salas, os
pais assinaram um termo de
compromisso aceitando o rea-
juste. Menos Paulo, Antônio e
um terceiro pai que, no dia
seguinte, tiveram a surpresa de
constatarem a expulsão de seus
filhos.

Segundo Antônio Duarte, a
diretora, ao explicar o cálculo
para o aumento das mensalida-
des, "disse que fez uma média
entre as escolas da vizinhança,
não seguindo nenhum percen-
tual da Secretaria". Rosângela,
esposa de Antônio, voltou a
Coordenação de Educação e,
dessa vez, foi atendida pela
funcionária Daise. A princípio,
antes de ouvir a fita gravada
por Rosângela, a funcionária
afastou qualquer possibilidade
da escola não estar legalizada,"alegando assim estarem todas
as atitudes da diretora dentro
da lei", disse Antônio.

Advogado

denuncia

lenocínio
O advogado criminalista

Luís Eduardo Salles Nobre en-
caminhou à Justiça uma notí-
cia-crime contra a Ilha da Fan-
tasia, à qual juntou reportagem
publicada dia 9 de fevereiro
pela Revista de Domingo do
JORNAL DO BRASIL. Ele
acha que, na matéria, está bem
caracterizada a prática do leno-
cínio e "a lei que tutela a moral
pública em vigor continua proi-
bindo a prostituição". <

A notícia-crime, segundo o
Código de Processo Penal, po-
de ser levada ao ministério pú-
blico por qualquer cidadão que
constatar a prática de um cri-
me. No entanto, caberá à pro-
motora Margarida Maria de
Barcelos Nogueira decidir se
moverá ou não uma ação con-
tra os proprietários da Ilha da
Fantasia, que, se condenados,
poderão cumprir pena entre
dois e cinco anos de prisão.

O advogado Salles Nobre
ressaltou que não há perigo de
punição para as mulheres que
trabalham lá ou para os fre-
qüentadores. A notícia-crime
foi distribuída à 24a Vara Cri-
minai, que é presidida pelo juiz
Ulisses Monteiro Ferreira.

Paralítica não desiste de

embarcar de maca em avião
— Agora é uma questão de honra. Nunca

pensei que teria tantos obstáculos, tanta difi-
culdade para viajar de avião e este é mais um
motivo para eu estar presente no congresso.
Não é pelo passeio, mas pelo que posso
transmitir a outros deficientes. A pessoa que
fica deficiente não tem mais vez nesse país.

O desabafo é de Dora Vieira D'Avila,
paralítica de 55 anos, que não pode andar,
nem sentar. Ela ganhou da LBA uma passa-
gem aérea para participar de um congresso de
deficientes físicos em Fortaleza, mas não pode
viajar: a VASP cobra nove passagens para
transportar alguém de maca.

Dora nunca viajou de avião e ficou entu-
siasmada quando recebeu o convite para parti-
cipar do congresso, promovido pela Organiza-
ção Nacional de Entidades de Deficientes
Físicos, sob o patrocínio do governo do Ceará."Quero trocar idéias e debater com outros
deficientes, porque, se olharmos para trás,
vamos ver que há pessoas em situação pior que
a nossa", diz ela.

Através de uma parenta, entrou em conta-
to com o diretor da Funarte, Ziraldo, que
conseguiu a passagem junto à LBA. "Fiquei
tão satisfeita, achei que ia mesmo ao congres-
so", lembra Dora. O que ela não sabia é que,
nas suas condições, uma passagem só não é
suficiente. A amiga que foi ao Aeroporto
Internacional do Rio marcar a passagem vol-
tou com a notícia: funcionários do balcão da
VASP informaram que, por viajar numa maca
especial, Dora teria que ter nove passagens.

CARROS
USADOS

•'III

Decepcionada, mas ainda com esperanças
de ter o seu problema resolvido. Dora — que
pretendia viajar no vôo que saiu à 0h30min de
hoje — passou o dia de ontem ao telefone.
Procurou a Varig (que lhe mandou recorrer à
LBA), a imprensa e aos amigos. Também
recebeu telefonemas de assessores de Ziraldo
e da LBA. Mesmo assim, não conseguiu
viajar.

Paralítica desde os 10 anos de idade,
quando sofreu uma atrofia nas juntas das
pernas, mãos e braços, Dora falou com entu-
siasmo sobre sua participação no congresso:"Gostaria de relatar a minha vida. Eu não
saía, não ia a lugar algum, mas depois que
entrei para a Associação, comecei a passear e
a me sentir mais útil. Já fui até a Belo
Horizonte, em ônibus leito, para a Assembléia
Nacional dos Deficientes Físicos, em janeiro
do ano passado. Participo de reuniões, incenti-
vo os membros novatos e também trabalho".

Diariamente, Dora é apanhada em casa
por uma Kombi da Associação e, de 9h às 17h,
ajuda na colagem de alças em bolsas de
supermercado. "Ganhamos pouquíssimo —
Cz$ 20 por milheiro de bolsas —, mas o
importante é trabalhar". Quando fala do con-
gresso de Fortaleza, que reunirá deficientes
físicos de vários Estados, seus olhos brilham e
demonstram a convicção de quem tem a certe-
za de que estará presente para debater temas
como "a participação do deficiente na Consti-
tuinte e a luta no mercado de trabalho".
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Dora D'Ávila ganhou da LBA uma passagem da VÀSP

VASP insiste nas nove passagens
São Paulo — A VASP confirmou ontem

que não transportará passageiro em maca sem
cobrar nove passagens, conforme estabelece,
há algum tempo, acordo entre as companhias
aéreas nacionais. Segundo a empresa, o proce-
dimento é necessário por uma questão de
segurança e conforto do paciente e dos demai>
passageiros.

Os esclarecimentos dizem respeito ao caso
de Dora Vieira D'Ávila, de 55 anos, paralítica
que pretendia viajar hoje para Fortaleza, pela
VASP, a fim de participar de um congresso de
deficientes físicos. Ela ganhou uma passagem

da LBA, mas no Aeroporto Internacional do
Rio uma amiga dela foi informada, no balcão
da VASP, de que precisaria de nove passa-
gens.

A VASP explicou que, no caso de trans-
porte de pessoas com maca, são bloqueados
nove lugares: a maca ocupa seis e nos três
restantes vão médicos, enfermeiros ou acom-
panhantes. A maca ocupa sempre os dois
primeiros lugares de cada fileira, junto à
janela, enquanto os três lugares para acompa-
nhantes ficam no corredor do avião.

Hildiberto >

é reitor

da UFF 
!

Niterói — Hildiberto Ramos
Cavalcanti Albuquerque jú-
nior, 45, venceu a eleição para
reitor da UFF (Universidade
Federal Fluminense) e sua pps-
se está prevista para o dia 23 de
agosto, em Brasília, caso o pre-
sidente José Sarney mantenha
a decisão da comunidade iifti-
versitária e do Colégio Eieffo-
ral da UFF. As primeiras de-
clarações dò novo reitor con-
centraram-se na estatuihte
(realização da Constituinte uni-
versitária) e na garantia à reãli-
zação de eleições diretas tios
colegiados superiores. Elégâs-
tou Cz$ 45 mil na campanha.

Bastante festejado pela tor-
cida organizada, que tomoU;'o
Ginásio Caio Martins durante a
apuração realizada ontem, Mil-
diberto disse que é favorável à
exibição, dentro do caníjTbs
universitário, do filme Je vtjus
salue, Marie: "Sou contrário; a
qualquer tipo de censura;" Ele
agradeceu o voto do atual rei-
tor, José Raymundo Marfins
Romêo, e comentou quéoprò-
cesso de consulta deu a todos
os candidatos "experiênciáses-
pecíficas dos diversos setójres
da universidade".

De acordo com os dados
preliminares apresentados pêlo
presidente da comissão de côn-
sulta, Célio Pereira da Silvai o
índice de abstenção ficou èm
torno de 35%. A contagem ^os
votos foi iniciada com 3 horas e
20 minutos de atraso no Girlá-
sio Caio Martins. Dos seis ckn-
didaíos, apenas três permárte-
ceram no local durante a âpu-
ração: Hildiberto Ramos, Jor-
ge Guimarães e Carlos Prestas.

O regulamento do proceísso
de consulta à comunidáderda
UFF estabeleceu pesos diferên-
tes para os votos dos professo-
res, servidores e alunos. "De-
nominamos esta operação He
fator de conversão na qual o
voto do aluno tinha peso 1(57,
o do professor, 7,73 e o do
servidor, 4,22. Deste modo,5 o
vencedor não teria que recéber
maior número de votos, irias
sim apresentar uma média dèn-
tro deste fator", explicou Célio
Pereira.

A apuração transcorreu ape-
nas com um incidente: cúico
bombas cabeça de negò exçjo-
diram no vestiário do ginásjo,
quase ao término da conta|çm
dos votos, assustando às pés-
soas que acompanhavam .0 pro-
cesso, o que obrigou o.presi-
dente da comissão de consulta,
Célio Pereira, a advertir o jjú-
blico: "Caso ocorram novas
brincadeiras désse tipo podére-
mos suspender a apuração."

Axcjuisition 6ènsultants

Divisão de Venda de Empresas e Pesquisas para Aquisições
CATHO PROGRESSO PROFISSIONAL, COMERCIAL LTDA.

Al. (oaquim Eugênio de Lima, 56
01403 - São Paulo, SP

Tels.: (011) 284-7033, 284-6082, 283-4275

I

APRESENTA PARA PRESIDENTES, DIRETORES E GERENTES O CURSO

COMO NEGOGIAR 
—

TODOS OS EXECUTIVOS

SÃO NEGOCIADORES

(HOW TO NEGOTIATE - ALL EXECUTIVES ARE NEGOTLATORS)
 .„. ... V - . . . ; ,.;•••.• •. • ••••• ••••• •- •¦•••••• • .• ...... • • ¦. :

Hotel Inter-Continental Rio s P
Av. Prefeito Mendes de Morais, 222
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CONFERENCISTA
EMANUEL BATLER

POWER NEGOTIATIONS INSTITUTE
U.S.A.

284-3737 f
CLASSIFICADOS JB

VOCÊ CONFIA

COMO OBTER O QUE VOCÊ QUER
O mundo dos negócios é, na realidade, uma gigantesca mesa de negociações, da qual participam todos os
executivos e profissionais. Eles negociam em quase todos os contatos com clientes, fornecedores, subordinados,
superiores e colegas de trabalho. A capacidade de negociação determina o grau de sucesso do executivo e da
empresa. O objetivo deste curso é aprimorar sua capacidade de negociar e aumentar seu poder de barganha.

Este curso ensinará:
Os conceitos e teorias da negociação.
As três variáveis críticas para o sucesso.
O que é negociável.
Aspectos psicológicos da negociação.
O efeito causado por intermediários.
Formas de negociação — competitiva e
colaborativa.
Como evitar erros de negociação.
Como desenvolver uma equipe de
negociação.
Táticas de propostas, exigências e
contrapropostas.
Como contornar impasses.

"Power Negotiations Institute" é o criador
deste curso.
Os conceitos e técnicas utilizados foram
desenvolvidos pelo Sr. HerbCohen, autor do livro
"YOU CAN NEGOTIATE ANYTHING."

O Sr. Batler já apresentou este curso cinco
vezes no Brasil e obteve avaliações muito
elogiosas.

HORÁRIO
l.° dia — das 08:00 às 18:00 hs dia — das 08:30 às 18:00 hs
Haverá intervalos para café, que proporcionarão oportunidades para troca informal de idéias entre os
participantes, bem como com o conferencista. As palestras serão proferidas em inglês, com tradução simultânea.
A literatura será apresentada em português e inglês.

INSCRIÇÃO
Para inscrever-se basta telefonar para o Departamento de Cursos, no Grupo Catho, no Rio de |nneiro (021)
239-9398 ou em São Paulo (011) 284-7033. O número de participantes é limitado. Inscreva-se o quanto antes.

CUSTOS
Inscrição por pessoa: CzS 9.700.00 para os dois dias ou Cz$ 8.730.00 se houver mais de um participante da
empresa, o que corresponde a um desconto de 10%. O custo do curso inclui as despesas de almoço, cafés,
literatura e outros materiais utilizados nas reuniões.

As melhores.otertas
pt A maior procura

284-3737

CLASSIFICADOS JB

roi

Hotel Inter-Continental Rio s P
Av. Prefeito Mendes de Morais, 222
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Pontos de Resistência

\ estratégia da privatização, anunciada em grandes
JtV Unhas pelo recém-empossado Secretário de Con-
(role das Empresas Estatais, é matéria aberta à discussão
pela sociedade. Mas o seu diagnóstico sobre os pontos
principais de onde virá a resistência à execução do

programa de desestatização é uma peça digna de re-
|istro.\ Ao realizar, por incumbência do então Ministro da
Jndústria e Comércio Roberto Gusmão, as auditorias do
Instituto Brasileiro do Café e do Instituto do Açúcar e do
Álcool — fato inédito na história da administração

pública do país — o atual Secretário da Sest teve
Oportunidade de fazer dois preciosos estudos de caso
iobre o crescimento patológico e a corrupção que grassa
èm certas áreas do governo.
\ É muito mais extenso, agora, o campo em que terá
de aplicar a sua experiência. Espera-se dele coragem e
habilidade para cortar o nó górdio da sempre protelada
privatização e da criação de mecanismos eficazes de
fcontrole daquelas empresas nas quais o Estado continue
à manter participação majoritária. Por enquanto o que
ele fez foi desvendar, com uma clareza também inédita,
o tecido de cumplicidades que impede o acesso fiscaliza-
dor-da sociedade às estatais.

Um dos fortins da resistência à desestatização
ergue-se na própria Esplanada dos Ministérios, cujos
titulares relutam em perder as fatias de poder feprésen-
tadas pelas empresas que a eles se vinculam. Outro
encontra-se ali bem perto, confundindo-se com as torres
do Congresso Nacional. No passado, quando não havia
perspectivas concretas de que um dia se tentasse a sério
pàssar a desestatização do papel para a prática, muitos
parlamentares batiam-se retoricamente pela privatização
e òcontrole das empresas do governo pelo Legislativo.
Hoje não se fala mais nisso, porque o principal produto
c& máquina estatal é o emprego de que se alimenta o

clientelismo. Cada uma dessas empresas — observa o
Secretário da Sest — transformou-se num "pequeno

porém sólido reduto eleitoral".
Terceiro e importante elemento desse sistema de

defesa, até agora invencível, é o próprio contingente de
empregados das estatais, formado por centenas de milha-
res de pessoas. Mesmo naqueles lugares onde a autode-
fesa não se escora na corrupção e na dispensa ao
trabalho, os empregados cerram fileiras contra a privati-
zação e o controle, motivados pelos benefícios extraordi-
nários que o dinheiro fácil das empresas foi lhes conce-
dendo cumulativamente. Embora concedidas em geral
sem a obrigação de compensá-las com a eficiência e a

produtividade, essas regalias são encaradas como con*.
quistas sociais a serem preservadas indiferentemente aos
sacrifícios que imponham ao resto da população.

Um documento exemplar da ótica que preside a
defesa desse tipo de privilégio em nome da estabilidade e
da justiça social foi a recente nota dos empregados do
Banco Meridional, nascido das cinzas do Sul-Brasileiro.
A despeito do liso reconhecimento de que o banco não
cumpre as suas funções e de que sobrevive de injeções do
tesouro, os signatários opõem-se à eliminação das vanta-
gens e ao enxugamento do quadro de pessoal, medidas
que permitiriam ao Meridional operar lucrativamente.

Romper o tecido de solidariedade formado pelos
fios de tantos interesses alheios aos da sociedade,
estender o Controle das estatais para além do restrito
espaço financeiro orçamentário, forçá-las a adotar crité-
rios de eficiência e produtividade e levar avante um
programa de privatização é um desafio de dimensões
históricas. Para vencer a resistência dessas casamatas tão
bem armadas e municiadas, conta o governo apenas com
a sua credibilidade e o apoio da opinião pública. Mas por
desigual que seja a luta, é indispensável que triunfe.

\i.

Mercado Desvirtuado

M odor de suspeição ronda o mercado de arte no
Rio de Janeiro. Sucedem-se as falsificações de

assinaturas ilustres. A polícia apreendeu alguns quadros,
ínvòcam-se peritos de lado a lado; mas o jogo continua a
sér praticado como se nada houvesse acontecido; como
Sèfa falsificação de quadros e outras obras de arte não
fósse um crime comum, e sim um esporte novo e
excitante.

v Em defesa da criação artística brasileira, é preciso
dar um basta a esse tipo de permissividade, em que
acontece tudo e ninguém é responsabilizado pelos seus
atos.
/ ' O mercado de arte, como é bem sabido, "inchou"

de* alguns anos para cá. Recebeu um grande impulso na
era;de ouro da tecnocracia e do enriquecimento fácil,
(pando um quadro valioso podia ser muito útil na
operação sofisticada de "limpar" o dinheiro,
cfi ¦ Nem tudo foram vícios nesse crescimento. Mal ou
tiem, passou a existir um mercado que antes era virtual-
itiente inexistente. Os artistas perderam a condição de
marginais; puderam empenhar-se numa produção regu-
lar, com remuneração razoável.
j Mas a rapidez com que tudo ocorreu tornava quase

inevitável a aparição dos falsários. Trata-se de espécie
que existe em todo o mundo; aqui, entretanto, não havia
os diques representados pela tradição cultural, por um
.nível razoável (até quantitativamente falando) de exper-
Ét- E quem tinha dinheiro saiu comprando gato por

lebre. Telas expostas orgulhosamente em lugares públi-
cos mal disfarçam, às vezes, sua inautenticidade.

Esta é a hora em que deve ser introduzida a prática
do rigor, em benefício do próprio mercado — antes que
o Estado decida que também nisto ele deve intervir. É
preciso que haja menos retórica e mais ação, para que se
possa dar um passo além da atmosfera viciada de
nouveaurichismo que tornou estimulantes as falcatruas.

É mais do que hora de introduzir-se um mínimo de
ética nesse terreno, um espírito de seriedade. E o meio
de começar esta renovação é acabar com a impunidade
reinante. Para isto existe polícia. Assistimos atualmente
como que a um jogo de cartas marcadas entre peritos, a
que não fica alheio o leiloeiro. O enganado é o público.

Obviamente, tudo isto tem muito a ver com a nossa
densidade cultural ainda incipiente. Por todo o país,
valores históricos são malbaratados, seqüestrados por
particulares ou levados para o exterior. O mercado de
arte tornou-se o desaguadouro de mais de uma pilhagem.
Com isto, a arte perdeu o seu valor cultural para
transformar-se numa espécie de fetiche, em simples valor
de troca.

O próprio comprador pode ajudar se passar a
comportar-se com uma pequena parcela da malícia que
abunda, às vezes, no outro lado. O fato é que o mercado
de arte não pode existir no clima de suspeita que agora se
generaliza. Ou tomam-se providências, ou joga-se fora a
criança com a água do banho.
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Comércio sem Freios

í'ilT M precedente desastrado em Santa Catarina, cuja
Câmara de Vereadores já está pensando 

"desvo-

tar", está inspirando pressões para que se regulamente o
horário de trabalho e funcionamento do comércio,
colocando ainda mais gesso em nossa emperrada legisla-
çâo para o setor.

O que é e o que não é racional nesse caso? Racional
e de bom senso é que o comércio possa funcionar nos
horários que escolher livremente, respeitados o direito

¦•trabalhista ao repouso semanal remunerado. Por que
h'ãó? Suponhamos que as lojas, os magazines, os shop-
píng centers resolvam abrir aos domingos e possam

'contratar turnos extras para isso, se os empregados
regulares não desejarem modificar suas escalas de traba-

?íço'ou não chegarem a um acordo com os empregadores.
, ,Quem ganharia com a contratação de turnos extras para
;.jÓg domingos, senão os desempregados e a mão-de-obra
ociosa?

' Dar emprego e aumentar a atividade comercial é o
¦que todos desejam, mas infelizmente as formas de chegar
a um denominador comum passam por vastas confusões
legais. Uma delas é a inexistência de legislação municipal
adequada, ou federal, que permita o funcionamento

Anormal do comércio aos domingos. A outra é a insistên-
cia sindical para transferir o centro das decisões e
acordos para sua órbita exclusiva, o que significa colocar
todo o peso do problema em uma única asa: a esquerda.

fiÒrá, nem sempre os sindicatos são racionais no que
defendem, pois numa economia onde há excedentes os
jindicatos podem assumir posturas extremamente reacio-

,,'flárias, impedindo a contratação de mão-de-obra nova,

Cartas

mesmo para preencher espaços que não está ocupando
nem pode ocupar em sã consciência, a não ser à custa de
um excesso pouco produtivo de trabalho.

A discussão em torno do horário de funcionamento
do comércio interessa fundamentalmente ao Estado do
Rio e à Cidade do Rio de Janeiro pelo grande afluxo de
turismo que recebemos, e também porque a população
empregada precisa dispor de mais tempo para suas
compras. Quando os sindicatos resistem à abertura aos
domingos estão frustrando as possibilidades de outros
empregados fazerem suas compras no único horário livre
de que dispõem. É preciso reconhecer que o mundo
mudou, e que todos devem ter o direito ao lazer, mas
não a impedir a mobilidade social dinâmica, implícita na
vida nas grandes cidades.

O Prefeito do Rio tem como um dos seus objetivos
aumentar o número de empregos. Nada coincide mais
com sua intenção que defender a liberdade do horário de
funcionamento do comércio, envolvendo os dias hoje
perdidos. Não se pode confundir jornada de trabalho
com horário de trabalho. Um deve estar subordinado a
leis que protejam o trabalhador e lhe garanta o repouso
remunerado; e outro implica o reconhecimento da liber-
dade de organização e de horário no funcionamento do
comércio, em benefício de mais geração de empregos. O
Rio de Janeiro, pela vasta predominância do segmento
de prestação de serviços que tem, comparando-se com os
outros setores, deveria ter aprendido isto há mais tempo.
Será uma lástima se for inspirar-se no que os catarinenses
já estão revendo, ao preço dos erros provincianos de sua
Câmara de Vereadores.

: < Cavalheiros
Quando se trata de matéria de seu

iíltèresse, as lideranças políticas no
Congresso "não dormem de touca". O
PDT. o PFL. o PDS. o PTB, o PCB e o
PL — com exceção apenas do PMDB
— por intermédio de seus líderes chega-" ram a um acordo sobre a propaganda
eleitoral gratuita para as eleições de

-novembro: metade do horário gratuito

-Tópico-

no rádio e na TV para distribuição
proporcional ao número de cadeiras de
cada um na Câmara, e metade em
tempo igual para todos, como uma
espécie de concessão à eqüidade.

Entrincheirados nesse acordo de ca-
valheiros, firmaram um pacto contra a
propaganda paga dos candidatos no
rádio, na televisão, nos jornais e nas
revistas. Ou seja: autorizam os subter-
fúgios para a fraude, porque todos vão

praticar impunemente as demais formas
de propaganda sem ter que comprovar
a origem do dinheiro gasto. Não haverá
a menor cerimônia em utilizar as ilimi-
tadas franquias postais, telegráficas e
telefônicas, passagens aéreas e serviços
gráficos a que cada parlamentar tem
direito. Privilégio passou a ser também
uma conquista da democracia? Ou pré-
mio para uma representação que em
nada contribuiu para ela?

"Senilidade"

Congratulo-me com o artigo de fundo
de 29/3/86, página 10, coluna Tópico, sob
o título Senilidade, notadamente no que
diz respeito ao "Congresso que aí está
nada mais faz do que passar cópia do
atestado de sua velhice, e alienação ante
a realidade nacional. Recentemente, co-
nhecido chargista e humorista carioca foi
mais longe, tachando o Congresso de
Casa do Mofo. Confirmando tudo isso,
no dia 24/3, às 7h da manhã, pelo progra-
ma Bom-dia Brasil, o Senador Fragelli
deu uma entrevista, certamente ouvida
por milhões de telespectadores da TV
Globo, em que "os jetons não seriam
abolidos, mas sim incorporados aos ven-
cimentos reais, conforme estudos adian-
tados a respeito". (...) Disse que "exis-
tem muitas críticas quanto aos senadores
não pagarem imposto de renda, mas se
esquecera de que outras classes também
recebem tais benefícios e nem por isso
são lembradas". Referia-se aos militares
e magistrados como é notório.

Puxa, só faltava mais esta do ilustre
representante do povo! Esquecendo-se
das "barrigadas" que ele e o Sr. Ulysses
Guimarães utilizaram no poot das TV ao
país, procurando justificar o fato de os
políticos receberem jetons sem trabalhar.
Ninguém entendeu as duas raposas em
suas justificativas, as quais deverão ceder
seus lugares para lideranças jovens e
autênticas em 15 de novembro próximo.
Almir Soares Diniz — B. Horizonte.

Congelamento salarial
Quanto mais leio sobre o plano de

inflação zero e acompanho sua imple-
mentação, mais alicerçada se torna minha
convicção de que o governo Sarney, ao
decretar a reforma, perseguiu um objeti-
vo já agora mais do que insofismável: o
rebaixamento e congelamento salarial,
desemprego generalizado, humilhação e
esmagamento dos aposentados, salário
mínimo de fome e outas injustiças que o
povo brasileiro ainda vai sofrer. Não tem
outro significado a posição anti-social e
obscurantista dos ministros Sayad e Fu-
naro rejeitando todas as postulações do
Ministro Pazzianotto em defesa dos tra-
balhadores. Todos sabem que o governo
não tem sido rigoroso com o congelamen-
to dos preços e já está até manobrando
malandramente no sentido de desrespei-
tar sub-repticiamente seu próprio decre-
to, pois além de estranhamente não ter
tabelado artigos do vestuário, materiais
elétricos e de construção, bem como
eletrodomésticos, acaba de anunciar por
intermédio do Sr. Madsen que vai "re-
ver" e "corrigir" alguns preços como os
do feijão, do arroz, do biscoito e da
carne. Isso significa que esse senhor pre-
tende majorar aqueles artigos sob o dis-
farce de "correção". E a Sunab já iniciou
algum processo contra seu superinten-
dente pelo desrespeito que se propõe
praticar? Agora mesmo vem o Ministro
Funaro de autorizar aumento de preços
em serviços bancários que já eram cobra-
dos antes da reforma: talão de cheques e
cobrança de duplicatas. Não é isso um
desrespeito do governo ao decreto do
próprio governo? E alguém acredita que
a Sunab vá processar o Ministro da Fa-
zenda? (...) Pedro Chear — Petrópolis
(RJ).

Hospital
Em relação à notícia desse jornal,

publicada na edição de 11/4/86, em que
na primeira página se vê a foto do corpo
do ambulante José Santana de Souza,
devo lamentar qué o texto-legenda que a
ela se subpõe não permite trazer à popu-
lação os esclarecimentos devidos. Nela se
encontra uma frase do Secretário Munici-
pai de Saúde, entrecortada, tentando
estabelecer um flagrante desmentido en-
tre a afirmação "O Souza Aguiar atende
melhor do que casas de saúde de luxo da
rede privada" e o lamentável falecimento
do senhor Santana. O que parece inade-
quado à posição do JB é não ter comple-
tado a frase omitindo "porque o Souza
Aguiar dispõe de diversos especialistas de
plantão a qualquer instante, enquanto
que as casas de saúde não dispõem desta
infra-estrutura" e mais grave ainda é ter
colocado não na primeira, mas sim na
sétima página, as reais razões do episó-
dio. No corpo da notícia, o JB mostra que
o Sr. Santana, desobedecendo ordens
médicas, abandonou o Hospital Souza
Aguiar por livre e espontânea vontade,
após ter recebido tratamento e orienta-
ção para ficar em observação adequados.
E preciso que a imprensa, cumprindo o
seu papel nobre de informar à população
e trazer a verdade à luz, não tente
distorcer fatos por óticas que se tornam
mais ou menos nítidas a mercê de interes-
ses momentâneos ou circustanciais.

O que esperávamos é que o JB, ao

lado dos comentários da matéria da pági-
na 7 — aí sim estampando a verdade —,
já tivesse publicado dados como os que
seguem e que seguramente darão a real
dimensão e o devido conceito que o
corpo de funcionários e o Hospital Souza
Aguiar possuem, e coonestarão o prestí-
gio que a população não só deste Munici-
pio como de toda a Baixada Fluminense
confere a esta unidade. Somente em
março último tivemos no Hospital Souza
Aguiar 39 mil 709 atendimentos, sendo
26 mil 743 emergências, 7 mil 648 pronto-
atendimentos, 4 mil 652 consultas ambu-
latoriais e 686 internações.

Esperamos contar com o apoio desse
jornal no sentido de que, ao trazer fatos e
fotos como a da primeira página de
11/4/86, permita aos leitores que, por
falta de tempo só a lêem, tomarem co-
nhecimento da verdade intacta do ocorri-
do, como somente foi relatado na página
7 deste exemplar.

Finalizando, externamos a inabalável
fé em todos os servidores da rede munici-
pai de saúde que, cientes de seus compro-
missos com a população, irão continuar
dando o máximo para que estas pessoas
necessitadas de nossos serviços sejam
atendidas com respeito, eficiência e cari-
nho e que os fatos possam sempre ser
explicados à medida que nada temos a
ocultar. Pretendemos estabelecer com a
imprensa um diálogo límpido e franco,
certos de que a grande característica da
verdade é não precisar de defesa. José
Eberienos Assad, Secretário Municipal de
Saúde — Rio de Janeiro.

do, principalmente o Banco Real, cuja
Agência da Av. Rio Branco demitiu 100
funcionários e os do resto do Estado,
mais de 80 (13 só em Volta Redonda),
todos no dia 24/3/86.

Os itens positivos da reforma econô-
mica estão sendo mostrados a toda hora
nos jornais e TVs. E os negativos? Estão
escondidos ou será que o Govemo da
Nova República não está deixando que se
publique? Por que não informar ao povo
brasileiro a verdade, custe o que custar?
Por que não lembrar às pessoas que o
congelamento do emprego é tão impor-
tante quanto o congelamento dos preços?
Luís Carlos Ferreira — Volta Redonda
(RJ).

Traficante promovido
É no mínimo estranha a cobertura dos

meios de comunicação ao traficante de
tóxicos que está se tornando famoso em
todo o país. O que há por trás de toda
essa divulgação? Incompetência dos pro-
fissionais de imprensa? Escassez de notí-
cias? Puro sensacionalismo? Será que
estão subestimando nossa capacidade de
avaliação das informações que nos pas-
sam? Por sorte o Roberto D'Ávila não é
desta cepa de jornalistas, senão estaria-
mos correndo o risco de ter o perfil do
decantado cidadão no Persona. Leila Ma-
ria Mendes dos Santos — Niterói (RJ).

Decepção
Tenho um filho engenheiro civil, o

qual ficou desempregado três anos. Há
cerca de seis meses conseguiu se colocar
em uma firma de cartão de crédito. Neste
fim de semana tivemos notícia que será
despedido por medidas econômicas. Foi
uma decepção. Antes, porque não havia
verbas de governo, agora é por econo-
mia. É para qualquer cidadão pirar. Não
será isto uma manobra para destruir as
esperanças que o Sr. Ministro do Traba-
lho tem nos dado? Maria Helena Braga
Coelho — Petrópolis (RJ).

Atropelado em fins do ano passado,
passei pelas mãos do H. Getúlio Vargas e
do Miguel Couto. Não tendo INPS e com
dores atrozes em meu joelho, fui, de uma
a outra instituição, buscando atendimen-
to. Internado na última, fui enganado,
convivi com o descaso, o abandono e a
sujeira dos aparelhos sanitários não este-
rilizados ou enferrujados, usados coleti-
vãmente pelos acamados, auxiliados pe-
los enfermos que podiam caminhar. De-
ram-me alta por, segundo eles, não terem
condições de realizarem uma artroscopia
cirúrgica que eles mesmos marcaram,
apesar de o hospital não possuir tal
aparelho. No dia da cirurgia, o médico —
que não revelaram o nome — não em-
prestou (isso mesmo: emprestou!) o tal
artroscópio. Engessado após mil explica-
ções, recolhi-me do lar para ali convales-
cer. Ao retirar o gesso, indicado por
amigo, consultei um especialista e, pas-
mo, soube que deveria ter sido operado à
época do acidente pois, agora, com parte
da musculatura atrofiada e redução de
movimentos, necessitaria de no mínimo
um ano para recuperar-me através de
intensa e dolorosa fisioterapia.

Gastei o que tinha (e o que não tinha)
tentando uma recuperacáo, sem sucesso.
Quando minhas esperanças estavam yen-
cidas, fui ajudado por pessoas sem inte-
resses outros senão o de fazer o bem,
como o Dr. Paulo Henrique Cruz, presi-
dente da Sioa; Dr. Milton Soldani Afon-
so, fundador da Golden Cross, e o Dr.
Sidney Mathias Quintas, do Centro de
Ortopedia e Traumatologia da Barra.

Graças à filantropia da Golden Gross,
fui atendido com todo carinho e atenção
no Hospital São Lucas, cujo ambiente
limpo e confortável em nada lembra os
pardieiros elogiados pelo atual Secretário
Municipal de Saúde, locais de triagem
onde os médicos "garimpam" clientes em
potencial para suas clínicas particulares, a
estes interessando a piora do sistema de
atendimento pois do contrário nenhum
lucro obterão.

Um dia após as declarações do Sr.
Secretário, um coitado morreu às portas
do Souza Aguiar, por falta de atendimen-
to. Melhor seria ter ficado de boca cala-
da. Bruno Peretti, engenheiro civil — Rio
de Janeiro.

Demissões
Ao ler o JB de 28/3/86, me deparei

com inverdades declaradas pelos Srs.
Fernão Bràcher (Presidente do Banco
Central) e Maurício Dias (diretor do
Unibanco), dizendo que os bancos não
vão demitir. Os bancos já estão demitin-

Rua sem água
Moro em Olaria, rua Iriguati, final da

rua João Rego. Nesta área estamos sem
água há mais de 30 dias. Vários morado-
res já estiveram no distrito de água da 10a
Região Administrativa. Lá informaram
que a bomba fora retirada para outro
local. Nesta área nós não recebemos a
água diariamente nem regularmente, pois
a Cedae só manobra uma ou duas vezes
por semana, não sendo isto uma coisa
efetiva. (...) Gostaria de sugerir que
fossem colocados imediatamente nesta
área o hidrômetro nas residências, pois só
assim este problema que se arrasta por
mais de 40 anos seria resolvido definitiva-
mente. Fica aqui o meu apelo. José da
Costa — Rio de Janeiro.

Cobrança incoerente
Num momento em que todos sé unem

no combate à inflação e, nesse sentido,
aplaudem as medidas corajosas adotadas'
pelo governo para pôr fim a esse terrível
inimigo comum a toda a nação, quero
deixar registrado o meu protesto com
relação ao reajuste de 9.060% sobre o
terreno de um espólio; e de 1.280% sobre
outros terrenos, reajuste este que me foi
imposto pelo Serviço do Patrimônio da
União, no aumento da taxa de ocupação
de 1985 para 1986.

Cumprimento o Presidente Sarney
pelo Plano de Estabilização Econômica,
mas lastimo profundamente a incoerência
dessa cobrança nesta fase atual de conge-
lamento e moderação. M.A. Pereira Car-
neiro Burle — Rio de Janeiro.

Aposentados
Animada pelas recentes declarações

do Sr. Ministro Rafael de Almeida Maga-
lhães, da responsabilidade e importância
social da Previdência Social e também de
sua vontade de fazer justiça em favor
principalmente dos aposentados, tão cs-
poliados em seus proventos, venho lem-
brar-lhe se não seria correto e sobretudo
honesto de que esses aposentados fossem
indenizados pelos anos em que pagaram
indevidamente a taxa cobrada para tapar
o rombo nas finanças do INPS. feito por
incompetência e desmandos das adminis-
trações passadas. Gostaria de que o Sr.
Roberto Pires, presidente da Assoc. dos
Aposentados e Pensionistas da Previdên-
cia Social, tomasse conhecimento desse
fato e o juntasse às outras reivindicações
pelas quais ele tem batalhado. Maria
Fonseca — Belo Horizonte.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parto entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Agora vale tudo

José TSêumanne Pinto
"Todas as palavras, sobretudo os
barbarismos universais" (Manuel
Bandeira)

O 
campo de batalha da poesia
nos anos 80, nestes meados, é

um ringue de vale-tudo. Só não
vale mesmo é se acomodar a um
plano de vôo preestabelecido, es-
perar soluções vindas de fora, de
manifestos. Na poesia de hoje,
vale namorar com a imagem, casar
com o ritmo e beijar o espaço
branco entre as linhas.

O poeta dos anos 80 não pode
limitar-se ao verso nem estabele-
cer uma fronteira técnica para
quaisquer elementos ou equipa-
mentos, sejam eles orais, rítmicos,
visuais ou verbais. Dele se espera
que saiba manejar o martelo de
Vladimir Maiakhovski, mas tam-
bém a enxada de Walt Whitman.
Dele sabe-se apenas que só terá
sucesso se não ficar à espera de
guias para lhe mostrar o caminho.
Não há veredas comuns. Cada um
descubra a sua.

O poeta concreto Haroldo de
Campos deu o sinal de que a
vanguarda já morreu, com seus
projetos coletivos e os mais diletos
sonhos de corporação. Estão todos
convidados para o enterro. Na
época da pós-utopia, é preciso dei-
xar desencarnar o esprit de corps.
Chegou a hora do cada um por si e
só se salva quem tiver talento a
dar. No enterro do corporativis-
mo, será servida a maçã da diversi-
dade. Uma banda desta maçã está
na bandeja do francês Stephane
•Mallarmé, que desenhou o mapa
celeste de uma poesia trilhada nos
espaços brancos do papel e não nas
ondas pretas traçadas pelos tipos
latinos. A outra ban a está na
bandeja do cubano Nicolás Guil-
lén, cujo navio engajado é condu-
zido ao ritmo dos atabaques ne-
gros herdados pelo Caribe da Áfri-
ca-mãe. Neste vale-tudo, a ques-
tão é transportar nossos barcos de
chumbo com os motores martelan-
do ao ritmo de Guillén e o leme
desviando das rotas negras pelos
rumos brancos de Mallarmé.

Esta maçã tem três metades, a
terceira é de Octavio Paz, o gênio
de "blanco". O mexicano de olhos
claros escreveu um artigo no New
York Times reclamando da ausên-
cia da poesia na televisão. Hoje a
pintura, que já foi irmã da literatu-
ra, é sua amante incestuosa. Mas a
relação das letras com os moder-
nos meios de comunicação de mas-
sa tem sido hostil e fria.

O videoclipe e o videocassete
permitem viagens fantásticas da
poesia pela tevê e da tevê pela
poética. Os poetas perdoem, mas a

televisão tem tido leme mais segu-
ro nessa viagem de tormentas.
Num domingo desses aí, Cazuza e
Elza Soares mostraram, num"Fantástico", como é possível fa-
zer a viagem de volta, ao cantarem
Milagres, de Cazuza e Frejat. O
citado videoclipe se enquadra nas
idéias do mexicano fabuloso.

A luz, a cor, a escrita, o movi-
mento e, finalmente, o som tor-
nam a televisão um veículo tão
perfeito para a poesia que Octavio
Paz tem buscado mergulhar na
tecnologia de seu código lingüísti-
co para produzir o poema destes
anos 80. Este poema seria capaz de
realizar, num instante só, a histó-
ria da expressão poética: a palavra
oral que vale pelo que soa e não
pelo que significa, como queriam

Ss 
futuristas russos e o surrealista

ardo paraibano Zé Limeira, o
poeta do absurdo; a palavra atomi-
zada visualmente, tal como a põe
em movimento E. E. Cummings; a
paixão semântica dos parnasianos:
o amor pela grafia de Wlademir
Dias Pino, Álvaro de Sá e Neide
Dias de Sá; a palavra garimpada
por seu amante permanente Carlos
Drummond; o verbo como luz e
como cor da forma achada por
dom Federico Garcia Lorca.

A videomusa ê também coe-
rente com esta semana, na qual se
comemora o centenário de nasci-
mento do pernambucano Manuel
Bandeira. Afinal, Bandeira foi
parnasiano em seus dois primeiros
livros e adotou definitivamente a
simplicidade como elemento poéti-
co, um elemento libertino, nos
livros seguintes. Seguiu Guillén
em Trem de Ferro e acompanhou
Mallarmé nas Composições da Es-
trela da Tarde.

Pela mesma paixão diversa
passam os canaviais simétricos de
João Cabral, os instantâneos
amorfos de Armando Freitas Fi-
lho,o barroco moderno de Affon-
so Ávila e os "slogans" de minuto
de José Paulo Paes. É o incesto da
relação poeta-poesia que desatina

Paulo Leminsky e Glauco Matto-
so, Sérgio Castro Pinto e Caetano
Veloso.

Nos anos 80, estes cá, o poeta
não pode ter vergonha de ser des-
regradamente pessoal como o chi-
leno Vicente Huidobro o foi em
Altazar ou são os "beats" na Amé-
rica do Norte. A viagem em dire-
ção às próprias vísceras, feita por
Allen Ginsberg em Kaddish, passa
através dos véus diáfanos, que pro-
tegem a vida pessoal do poeta
desde o útero materno.

Mas o despudor de tirar a rou-
pa da alma não é a única valia.
Como fez o peruano César Valle-
jo, é dever do poeta denunciar a
orfandade humana e protestar aos
berros contra os descasos de Deus.
A exemplo do que repete o norte-
americano Robert Bly, dê-se ao
poeta o direito de regar a poesia,
uma árvore plantada para durar
dez séculos, e de colher a flor
efêmera da fala, cultivada nos jar-
dins russos de Velimir Khleb-
nikov.

O desafio da poesia de agora, a
poesia da agoridade, é um e são
muitos. Descobrir a gema do parti-
cular na mina do universal, lavran-
do o cascalho que W. B. Yeats
lavou, é um. Outro é ceder à
tentação luxuriosa do amor sen-
suai da palavra a que não resistiu o
jesuíta inglês e vitoriano Gerard
Manley Hoplins (aquele que quei-
mou tudo o que escrevera até
entrar na Companhia de Jesus, aos
24 anos, e prometeu não mais
escrever, num voto de castidade,
mas deixou ao mundo 20 anos de
belas câmaras de torturas em for-
mas poéticas). Um terceiro é sim-
plesmente navegar na tormenta,
sem bússolas, sem mapas, sob um
céu sem estrelas, contra ventos e
vagalhões, no bote amplo e irres-
trito do mestre Fernando Pessoa.

À luta, pois.
José Nêumanne Pinto, repórter do JORNAL
DO BRASIL em São Paulo, é poeta
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O 
poder 

e o regime

Luiz Orlando Carneiro

\ S declarações do ministro Marco Maciel, na
A Escola de Guerra Naval, a favor do presiden-
cialismo, criticando o parlamentarismo híbrido que
tem a preferência da Comissão Afonso Arinos,
provocaram, em Bra-
sília, algumas censu-
ras veladas. Afinal de
contas — houve
quem dissesse — não"fica bem" o chefe do
Gabinete Civil mani-
festar-se sobre a ten-
dência de uma comis-
são instituída pelo
Presidente da Repú-
blica, com o objetivo de dar aos constituintes de
1987 um ponto de partida para a complexa missão
de confeccionar uma nova Carta Magna.

Tal não é, no entanto, o pensamento de um
outro membro também político do ministério, para
quem o trabalho da Comissão Afonso Arinos deve
ser respeitado como a contribuição mais séria à
futura Constituinte, mas não como uma espécie de
"pacote" do Executivo, apenas sujeito a emendas
dos constituintes a serem eleitos em novembro.

"—xJ 
U b 2

Coisas da politica

As diretrizes dos comitês que trataram da
matéria estão enfeixadas num documento sob o
título geral "Regime do poder". No documento,
lê-se que "o regime de poder conveniente ao Brasil
deve superar a antinomia presidencialismo/ parla-
mentarismo, com a utilização dos valores positivos
de um e de outro, graças a uma solução marcada
pelo dualismo de complementaridade".

O ministro Maciel—que antes de ser ministro
é um político nacionalmente respeitado e cardeal
do PFL — está opinando, paralelamente aos
trabalhos da comissão, assim como estão se posi-
cionando órgãos tão diversos como o PCB ou a
CNBB (o PCB, através de um projeto de Consti-
tuição "misto-quente", em que entra até o aborto
— matéria de Código Penal; a CNBB, com suas"exigências cristãs para uma ordem constitu-
cional").

Por falar em CNBB, no início da semana, o
bispo de Lins considerou inoportuna uma palestra
que o ministro Funaro faria em Itaici, já que o
colegiado estava discutindo "outros assuntos mais
relevantes que a reforma econômica". Como não
se tratou, em Itaici, da infalibilidade papal ou do
sacramento da penitência, presume-se que os bis-
pos achem a Constituinte um assunto mais relevan-
te do que a reforma econômica. O que, num plano

mais elevado, pode ser verdadeiro, mas no nível da
realidade do país não parece ser.

A grande questão a ser debatida pela Consti-
tuinte deverá ser mesmo o "regime de poder". E
não se pode ignorar que a Constituinte será eleita e
instalada num clima político muito denso, nada
rarefeito. Se fosse instalada agora — acreditam os
que fazem e respiram política — o presidencialis-
mo sairia ganhando, exatamente porque foi por
obra e graça de um presidente e de um ministro
corajosos e decididos que o país chegou à desinfla-
ção, saindo de um sufoco ao qual parecia condena-
do para sempre. Pergunta-se, de outro lado, se,
num regime parlamentarista ou híbrido, teria sido
possível decretar-se o choque heterodoxo na eco-
nomia, ou se as dificuldades de "coabitação" que a
França de Mitterrand e Chirac já enfrenta não
seriam muito mais críticas no Brasil.

Além do mais, como se vê neste período pré-
convenções, a cabeça do brasileiro está muito mais
ligada às eleições majoritárias do que às proporcio-
nais. As coligações e os arranjos políticos em
andamento visam, sobretudo, aos governos esta-
duais e às vagas no Senado, e só uma minoria se dá
conta de que, dos 536 constituintes a serem eleitos,
479 são deputados (eleições proporcionais).

Se devem ser respeitadas as posições sinceras
da maioria dos parlamentaristas da Comissão Ari-
nos, a previsão é a de que, na hora da Constituinte,
o "regime de poder" será decidido pelos caudatá-
rios dos eleitos pelo voto majoritário, tendo em
vista as condições então reinantes de temperatura
e pressão. Os comunistas, por exemplo, defendem
hoje o parlamentarismo, como o defenderam em
1946, embora tenham sido presidencialistas em
1963, quando do plebiscito que devolveu a João
Goulart a Chefia do Governo, sepultando o parla-
mentarismo instituído em 1961 para tentar "resol-
ver" a crise criada com a renúncia de Jânio
Quadros. O governador Leonel Brizola e o minis-
tro Marco Maciel são, pelo menos, coerentes.
Sempre foram presidencialistas e são, cada um a
seu modo, e em pólos opostos, presidenciáveis.

O presidente Sarney, que está dando certo,
muito mais do que ele mesmo esperava, acabou
com a inflação inercial e, por hábil inércia política
(inércia, ainda aí, no sentido que a palavra tem na
Física), acabará por esvaziar a tendência parla-
mentarista, se tudo der realmente certo, como
espera a imensa maioria dos eleitores brasileiros.

Há 200 anos, Alexander Pope escreveu: "For
formes of government, let fools contest,/ that
which is best administered is best" (tradução bem
livre: "Que os tolos discutam as formas de gover-
no; a melhor delas é a que é melhor adminis-
trada").

Millôr Fernandes está de férias nos Estados Unidos, devendo voltar na
próxima semana. Repetimos hoje trabalho publicado em 22/11/1985.
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Faço minhas as palavras de Lênine: "O

que é um assalto a um banco diante
do Auxiliar, Comind e Maisonnave?"

Interesse e ação social católica

antes de Karl Marx

Dom Boaventura Kloppenburg, O. F. M.

NUMA 
cartilha para as comunidades de base informam

que, no século passado, "a Igreja católica não se
ocupou com a questão operária"; e que "foi Karl Marx
quem teve o mérito de chamar a atenção dos cristãos para o
problema social".

Semelhantes afirmações simplesmente não correspon-
dem à verdade histórica. Basta ver, por exemplo, a obra do
P. Fernando Bastos de Ávila, S. J., O Pensamento Social
Cristão antes de Marx (José Olympio, 1972), que selecionou
17 autores católicos franceses antes de 1850, reproduzindo e
comentando os textos mais representativos do pensamento
social cristão naquelas primeiras décadas do século XIX, nos
quais certamente não houve nenhuma influência do pensa-
mento marxista. A este documentário se poderia acrescen-
tar o estudo de Paul Droulers, "L'Episcopat devant la
question ouvrière en France sous la Monarchie de Juillet"
(na Revue Historique, caderno n. 466, de 1963), que cita a
carta pastoral do Cardeal-Arcebispo Giraud, de Cambrai,
de 1845, sobre "a exploração do homem pelo homem". Em
1832, Gerbert, que depois será Bispo de Perpignan, escreve
um texto sobre "O Cristianismo Libertador". Pela mesma
época, surgia também na Alemanha um amplo movimento
social entre os católicos, como se pode ver na ampla
exposição feita pelo Cardeal Hoeffner, Arcebispo de Colô-
nia, em setembro passado. Ele mostra como, muito antes de
Karl Marx, grupos influentes do catolicismo alemão investi-
garam a situação dos operários. A revista Historisch-
politische Blãtter, fundada por Josef Gürres em 1838, é um
depoimento impressionante, com uma clarividente análise
cristã da sociedade de então, denunciando a economia de
concorrência sem limites, a divisão das classes, o empobreci-
mento dos proletários, a exploração do trabalho das crianças
e das mulheres, etc.

Como remédio apelava-se, sempre antes de Karl
Marx, para a solidariedade proletária. Em 1847, perguntava
Peter Franz Reichensperger: "Quem nos garante que não se
levante mais uma vez Spartacus para gritar outra vez, como
há 1900 anos, aos proletários: Se nós temos o poder do
grande número, se a quase totalidade da humanidade é
escrava de uma horda que goza e abusa de tudo, quem nos
impede de levantar-nos, de estender nossos braços para
suplicar aos deuses para que decidam entre nós e nossos
opressores?" Como se percebe por este grito, nem mesmo o
apelo para a união dos proletários tem sua origem em Karl
Marx. Adolf Kolping (1813-1865) inicia em 1847 a fundação
da "Associação Católica dos Ajudantes Artesãos", que logo
se multiplicaram de tal maneira que, já em 1864, havia 420

associações com um total de 60 mil sócios. Na região,
industrial do Ruhr, foram fundadas "sociedades cristãs.-
sociais", que em pouco tempo congregaram 30 mil operários
que reclamavam medidas enérgicas para o aumento do
salário, a diminuição do tempo de trabalho, melhores
condições de serviço, proibição do trabalho das criança^
etc.

Karl Marx não via com bons olhos toda esta movimen-
tação cristã entre os operários. Quando, em 1869, se
realizou em Düsseldorf o Congresso Católico, descansava
ele em Aachen com seu primo Karl Philips, rico empresário,
holandês. No dia 25-09-1869, escrevia Marx a seu amigò
Engels. "Durante este giro pela Bélgica, o descanso em
Aachen e a viagem pela região do Reno, me convenci ;de
que é necessário agir energicamente contra estes padrecos
("Pfaffen", escrevia ele em alemão), particularmente nas
regiões católicas. A cachorrada (p. ex. o Bispo Ketteler em
Mainz, os padrecos no Congresso de Düsseldorf, été.)
namora, onde lhes parecer oportuno, com a questão opè-
rária". >i t

De fato não foi notável a influência de Karl Marx
sobre as realizações sociais do século passado. Dizer quéfôi
ele quem despertou a consciência cristã para o problema
social não passa de fantasia. O próprio Manifesto Comunis-
ta, de 1848, só foi publicado na Alemanha como brochura
em 1872, sem causar nenhuma espécie de impacto. Konrad
Low, professor de ciências políticas na Universidade .de
Bayreuth, Alemanha, em sua investigação sistemática sobre
as causas da fascinação comunista (Warum fasziniert der
Kommunismus?, Colônia 1980) mostra que Karl Marx riaó
foi nenhum gênio realizador do século XIX, mas o mito do
século XX. Robert Payne, em The Unknown Karl Marx (O
desconhecido Karl Marx, New York, 1970) informa que,,ao
morrer, em 1883, Karl Marx "era um homem esquecido e
sua obra apenas conhecida por um grupo de socialistas
alemães". Com sua morte começa a viver o mito, animádó
por Engels. Sem Engels, Marx hoje não seria mais conheci-
do que Babeuf, Cabet, Weitling, Proudhon e outros teórifeos
sociais do século passado.

Como cristãos, não precisamos das fantasiosas elucu-
brações filosóficas de Karl Marx. Pierre Bigo, S. J;','"fe
Fernando Bastos de Ávila, S. J., em Fé Cristã e Compromis-
so Social (Edições Paulinas) nos oferecem preciosos elemen-
tos para nossa reflexão sobre a América Latina à luz da
Doutrina Social da Igreja. Lá está nossa autêntica teologia
da libertação.

Dom Boaventura Kloppenburg, O. F. M, Bispo Auxiliar de Salvador, ó
doutor em Teologia e membro da Comissão Internacional fieTeologia da Santa Sé. h

Merenda escolar

e autonomia municipal

Carlos Pereira de Carvalho e Silva

Primeiro Plano de Desenvolvimento da Nova Re-
pública estabeleceu, como uma de suas mais impor-

tantes metas políticas, a descentralização administrativa,
de modo a desconcentrar o poder decisório e obter mais
eficiência no desenvolvimento do processo produtivo e
na ação social. Igual propósito está claramente identifi-
cado no programa básico dos partidos políticos que
formam a Aliança Democrática — PMDB e PFL.

Na educação, dentro das perspectivas de municipa-
lização do ensino, a Fundação de Assistência ao Estu-
dante se antecipou descentralizando a merenda escolar,
a nível municipal, como forma de agilizar o processo e
principalmente de certificar-se de que a alimentação
escolar, hoje tão importante no processo educacional
brasileiro, de fato, atenda diariamente, com boa qualida-
de, a todos os estudantes do Io grau das escolas públicas
do país. Em outras palavras, passam a ser utilizados
mecanismos que permitem acompanhar a aplicação cor-
reta de recursos financeiros, esperando-se para tanto
contar com a participação da comunidade, na medida em
que ela venha a se integrar ao processo e dele fazer parte
ativamente.

Com esse objetivo, se procedeu a consulta a prefei-
tos e líderes comunitários, o que permitiu definir formas
alternativas de fundamentação das relações interinstitu-
cionais no que se refere à geração, repasse e fluxo de
recursos e na definição de responsabilidades financeiras
na execução do programa, de modo a atender à diretriz
política nacional de descentralização, concorrendo tam-
bém para fortalecer a autonomia municipal e regional.

A municipalização do Programa de Alimentação
Escolar, sob a responsabilidade da Fundação de Assis-
tência ao Estudante — FAE, tem como objetivo primei-
ro a oferta de melhor qualidade de serviços à população
escolar, tomando-se a participação comunitária como
instrumento viabilizador do processo.

A complementação alimentar dos estudantes,, Ijoje
indispensável à sua permanência na escola, resuíta^na
elevação de índices de aproveitamento e rendimento
escolar. No entanto, outros elementos poderão.'ser
identificados no desencadeamento das ações:

integração da Merenda Escolar, de forma efetiva
ao processo educativo, estimulando hábitos e atitudes
aos alunos, permitindo-lhes a valorização e identificação
dos alimentos e a importância dos mesmos para o seu
desenvolvimento biopsicossocial;

utilização de produtos alimentares regionais, res-
peitando os hábitos da população e estimulando uma
maior aceitabilidade dos produtos de consumo tfádi-
cional;

repercussão no desenvolvimento da economia
local, estimulando a reorganização do processo prodúti-
vo ligado à área de produção de alimentos, apoiando
assim pequenos e médios produtores, órgãos cooperáti-
vistas e indústrias de pequeno e médio portes, gerando
ofertas de emprego, barateamento dos produtos, maior
circulação interna do capital e aumento da arrecadação
de impostos;

desenvolvimento da economia local e regional,
repercutindo assim no fortalecimento político e social do
município;

articulação do Governo Federal, Estadual e Mu-
nicipal com a comunidade, consultando-a permanente-
mente; e

fortalecimento das organizações comunitárias,
tomando a escola como ponto de partida.

Embora a municipalização da merenda escolar não
pretenda, até porque este não é o seu objetivo, restaurar
a autonomia municipal, com certeza o compromisso
assumido com os municípios, em praça pública, pelos
Presidentes Tancredo Neves e José Sarney também por
aí será resgatado.

Carlos Pereira de Carvalho o Silva é presidente da FAE



, 

''', 

li]!|j]!]!!!S!^^SMS I Ml ¦1 ^ i 

^ 

Willi' M^ 

^' 

"

- i .11^ .

Baroosa^neiw]uaanl^?oraens^o^^^^^^^^^^^^^^^^^HB^^^B >!, !; ' '-
ser uma pessoa de confianqa, cumpridor t \ 

'
desuasfungoesesobretudopordemons- • | ,,,;*•'. \ >, •> ,'.
trar vocagao e ter se dedicado, ha quase -I" 

'~"Trm«- 
~ ^BBHB^H - 

"'%
dois anos, a assistencia ao menor. ' j^fc 

* 
LT_?y^Wl f|^Bt|flHpR^H|^^^n!:"A nova gestao da FEEM esta super- , '*"' ^

visionada pela Coordenadoria de Desen- *4MmmR^H|^^HB|^^
volvimento Social de Go- ,

onde se w /*$
dona Leda Viana •"*, '4 9

um eonjunto de senhoras - Jp f^pw '
sociais. A FEEM precisa, acima de tudo, '' '# tt- > /?V ^
ser humanizada. Estamos trabalhando ¦"*¦?$? IX """N,;'^** » 

*-¦•*< ' ™" >E'""^B^PMflMHI|j|g
articulados com o juiz de Menores, dou- /5f? IL -~ / ~ V- - -" ^ >¦*"* •mm4mfS$ +
tor Uchoa, e vamos tratar de recuperar '' <-<',?*•*' *; f ^'/v^, '" ' *~ '"* -'^Xt
instituigao, selecionando o seu pessoal, «5fofe/ - ' * 

** * ' ~ '- ' -*' ^llpP!
amphando e aparelhando as suas instala- 

Carregando colchdes e outros pertences^os internosmaiores ajudam na transferencia

... ... mento. aiguns se aesiocassem para outras uniaa-
Vidros quebrados, N - des mais necessitadas. O grande numero e ao rD I

v^nd^na^coiLh^^dormit^^suios condigoes do dormitorio sao pessimas. de voluntarios ao mesmo tempo que "Discordo da medida que V Exa.
rnm rnthLs furadns e sTm rounas de Falta roupa de cama e as baratas e ratos tranquilizou o bergano, onde 69 bebes entendeu ser a melhor para a FEEM.
cama assim o CETRIN rCentro de nao nos deixam em paz. Os funcionarios necessitam constantemente da atengao de A intervengao decretada atesta, de
Triaeem de Niteroi) abriga entre baratas extremamente agressivos, principal- assistentes, tumuituou o setor de criangas forma inevitavel e definitiva, minha
e ratos 600 criangas o maior numero de mente um auxiliar de educagao chamado entre 3 e 5 anos, que estranharam suposta impossibilidade de administrar
internos da fundacao, na etaria de Jorge Manguinho, que me espanca cons- movimento. o orgao. A suposigao nao e verdadeira
a 18 anos. La, ocorrem cerca de 20fugas tantemente — denunciou L., um lnterno Marfiarida informou que muitas e os oito meses de trabalho arduo e
por mes, principalmente entre adolescen- de 15 anos Func.onanos do centro tenta- . 2™° orovavelmente frut.lfer0 sa0 0 meu Carta0 de apresen"

oito/lrv tes. Em conseqiicncia da greve, cerca de vam impedi-lo de dar entrevista. .' tagao. Durante esse periodo geri crises
30Q crian?asforam removidasontem para Segundo integrantes do comando de Pel®.allmenta?a0 imProy'sada o pnmei- atr^s de crjses sempre sjna|jzancj0 de

O capitao PM Jose Heleno de nador foi nomeado para a Coordena- outras unidades. greve, que naoquiseram seidentificar as ro dmdegreve(^: Hoj^^para forma objetiva, a v;Exa„ a necessida-
Almeida Barbosa, 37, 6 mineiro de doria de Desenvolvimento Social, on- Segundo internos do CETRIN, 40 crian«as g 

esta0 tenf Jmes 
e taumes de de termos' antes do aPoio finance>-

Recreio e esta no PaMcio Guanabara de ajudava D Neuza Brizola em tra- criangas fugiram na madrugada. a1 ? diarias, o resto e recreagao, num carnes e legumes. „n ¦ nni(t.-rn «
como ajudante-de-ordens desde 1979, balhos de assistencia social. Ele, in- .. Eliana Protasio nega patio sujo sem bnnquedos e nenhum Numa bonjta -a em Niter6i ro- 0 aP010 P °-
no govemo Chagas Freitas. Segundo elusive, e o responsavel pelo treina- infomagL e afirma que essas criangas eTe ® 

vttMaCao e n5o tTm gua- Jurujuba -, na casa em que a princesa depots de af.rmar ser esta e nao
assessor de Brizola, dos cinco aju- gums-mmns de foram removidaspara outras unidades. ™"ggStffl^s Isabel passava o verao, funciona o Edu- qualquer outra rausa gera^ni topro-

mnhec'ido efo'maior DamasMno sao Casado duas vezes duas filhas coordenador regional da FEEM de Nite- criangas dormem duas em cada cama, candario Paulo Candido, da FEEM. blemas que a FEEM hoje enfrenta ,
moreno! alto, de bigode, o capitao r°i, J°se Augusto Abre", disse que hou- devido ao problema do centro abrigar bela arquitetura colonial contrasta com Manon d.sse "nao acred.tar ser correto

naodispensaosdoisemsuasviagens. Heleno emuitoextrovertido, segundo rios^ndulnSuncionSos do Corpo de dtiH°n neirriaireato?,Cadade' 
pr°b'ema ad" precariedade de suas instalagoes: "Ao justificar a intervengao como forma de

/v' -¦- n-. Pnifri-i os assessores do Palacio, e gosta de nos, inciuinoo iun mitido pela diretoria. aue tudo indica nao houve reforma ne- administrar as consequencias. 0 coe-

Milit^m 1969 ? tem o curso da fr^Uentar a Iair,da ami8° .de ^^(Bn^ntorowmlroA comida Num c'ima,tenso e a6i,ado'30 cr!an- nhuma na casa desde o tempo colonial", rente, principalmente nesse governo,Militar em 1969 e tem o curso da v^nos artistas de televisao, entre eles ram 0 atendimento no centro. A comida ?as entre 3 e 6 anos, foram transfendas • „ HirPtnn acrescentando aue seria lecitimar o eruoo de trabalho aue—EscoladeFormasaodeGfiaais.Logo a atriz Suzana Vieira. Mora na Barra ¦ — arroz,feijaoecarnemoida—foifeita para os educandarios Casa do Garoto queixou-seadiretora, acrescen g g p '^

que comegou a trabalharcom o gover- daTijuca. pelos internos, que tambem se ocupam Vista Alegre, ambos em Niteroi. Tecni- quando chove as cnangas tem que entrar aqui ja esta plenamente habihtado pa-
¦ ¦-..,  da arrumagao dos dormitorios. cos do servigo social do centro afirmaram na cozinha com 0 guarda-chuva aberto. ra combater as causas .

PERMDOS Nt Hom

^^™^todeAna^raNnaTH^^HB

O capitao Heleno

Niterói — Foto de Marcelo Carnaval
*1

^j»"Mi"i'Mnnnnir

JÊflBSS

12 ? 1° caderno ? sexta-feira, 18/4/86 Cld.Rd.8 JORNAL DO BRASIL

Brizola vai substituir 30 mil 
professores grevistas

Ponto será cortado a partir 
de hoje

Trinta mil novos professores aprova-
dos no último concurso público do Esta-
do e do município serão convocados pelo
governador Leonel Brizola para substi-
tuir, segundo disse, "os que insistem
insolitamente em deixar as crianças sem
aulas há quase um mês e, principalmente,
para ocupar o lugar dos professores re-
cém-contratados, justamente os que mais
se beneficiaram com a nossa proposta".

Brizola afirmou que seguirá a linha
de agão do município, cortando o ponto
dos grevistas. Quanto à proposta feita
pelo Estado — que disse não mais existir
nesta altura do movimento—só manterá
o item relativo ao piso (três salários
mínimos). A greve dos professores entra
no 19° dia.

O governador assim se pronunciou
ontem à noite: "A linha de ação adotada
pelo prefeito Saturnino Braga será exata-
mente a mesma que o governo do Estado
seguirá. Primeiro, fazemos a reiteração
de nosso apelo pela volta às aulas e
normalização do ensino público, a fim de
que se restabeleça um ambiente favorável
ao entendimento.

O magistério vem sendo muito preju-

dicado pela forma irracional e facciosa
com que os dirigentes do CEP se conduzi-
ram. A proposta formulada através do
prefeito Saturnino Braga consideramos a
essa altura já inexistente. O que mante-
mos válido é o piso de três salários
mínimos. Tudo o mais será reestudado a
partir da última decisão pela continuida-
de do movimento paredista."

"Descaso"

Uma comissão do CEP tentou on-
tem, sem sucesso, entregar à secretária
municipal de Educação, Maria Yedda
Linhares, as novas reivindicações da cate-
goria — piso de quatro mínimos (Cz$ 3
mil 216) e não cinco. Foi informada que
Maria Yedda tinha saído a serviço, embo-
ra, segundo os professores, estivesse mar-
cada a audiência.

A presidente do CEP, Hildésia Me-
deiros, acha que a ausência da secretária"pode sugerir um certo descaso com a
questão dos professores", que estão que-
rendo retomar as negociações, segundo
ela. Disse que o corte do ponto não vai
abalar o ânimo da categoria e criticou o
prefeito, "eleito pelo voto direto e que se
diz socialista".

O ponto dos professores grevistas da
rede oficial será cortado a partir de hoje
por determinação do prefeito Saturnino
Braga, que também decidiu retirar a
proposta que oferecia à categoria um pisode três salários mínimos. O governo aun-
ciou também que reiniciará os estudos
para a elaboração de um novo plano de
carreira para o magistério "com o concur-
so de uma comissão de alto nível compos-
ta' de professores do mais elevado con-
ceito".

A determinação de cortar o ponto foi
anunciada pela secretária municipal de
Educação, Maria Yèda Linhares, aos
diretores dos 22 Distritos de Educação e
Cultura (DECs) ainda na noite de quarta-
feira, logo depois que a assembléia dos
professores rejeitou a proposta do gover-
no e decidiu continuar a greve até a
próxima quarta-feira. Ontem, os respon-
sáveis pelos DECs encaminharam a de-
terminação do governo às diretoras das
escolas.

A secretária Maria Yeda voltou a

pedir que os professores "reiniciem suas
atividades imediatamente" e, em nota
oficial, garantiu que "as diretoras de
todas as escolas municipais do Rio de
Janeiro exercerão um rígido controle so-
bre os cartões de ponto dos professores,
repassando no final do mês as faltas
registradas à diretoria de administração
da Secretaria Municipal de Educação".

Em outra nota, divulgada pela Coor-
denação de Comunicação Social da Pre-
feitura, o governo anunciou a retirada da
proposta que oferecia aos professores um
piso de três salários mínimos. É a seguin-
te a nota:"O prefeito e o governador, face à
posição intransigente dos professores de
não aceitação da proposta com que o
governo procurou atender às reivindica-
ções da classe, decidiram retirar a referi-
da proposta e reiniciar os trabalhos de
elaboração de um novo plano de carreira
para o magistério com o concurso de uma
comissão da alto nível, composta de pro-
fessores do mais elevado conceito.

O piso de três salários mínimos, cor-
respondente à aspiração dos professores
do todo o país, continuará como referên-
cia desse novo plano".

O prefeito apelou para que os pais de
alunos matriculados na rede oficial levem
seus filhos às escolas: "Apelo aos pais
que levem seus filhos às escolas a partir
de amanhã (hoje). As diretoras estarão
lá, haverá merenda e espero que os
professores também estejam". Saturnino
disse que há intenções políticas na greve
do magistério:

— Há evidente intenção política. E
só comparar o nível de reivindicações de
todo o país com o que é pedido aqui no
Rio. Houve uma radicalização do grupo
que conduziu as negociações e as assem-
bléias de classe.

Repúdio
A presidente do CEP (Centro Esta-

dual de Professores), Hildézia Medeiros,
esteve no final da noite na Prefeitura para
entregar um documento com as modifica-
ções das reivindicações da categoria. O

prefeito Saturnino Braga ê o vice-prefeito
Jó Rezende não estavam no Palácio da
Cidade e o documento foi recebido pelosecretário particular do prefeito, Breno
Rocha.

Ao saber da decisão do governo de
cortar o ponto e retirar a sua contrapro-
posta, Hildézia disse que o magistério do
Rio já teve essa experiência no. governo
Chagas Freitas e que as faltas foram
posteriormente abonadas. "Isso não aba-
terá o ânimo do professorado. Entretan-
to, é preciso denunciar esta atitude arbi-
trária dos governantes que, no discurso,
defendem o direito de greve para os
trabalhadores", disse.

Hildézia acusou o governo de "falta
de convívio com a democracia, quando se
recusa a negociar com os legítimos repre-
sentantes da categoria. O magistério sa-
berá repudiar quaisquer tentativas de
substituição de negociadores, que serão
publicamente vistos como espúrios e ile-
gítimos", disse referindo-se à "comissão
de alto nível" anunciada pelo governo.

Brizola intervém na FEEM e vai substituir 
grevistas
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Carregando colchões e outros pertences, os internos maiores ajudam na transferência

Internos estão em total abandono

Com a greve da FEEM (Fundação
Estadual de Educação do Menor), que
entra hoje no terceiro dia, os sete mil
internos estão em situação de total aban-
dono, como constatou, após percorrer
várias unidades, uma comissão formado
por assistentes sociais, médicos e nutri-
cionistas. Faltam também alimentos e
preparo técnico aos voluntários que subs-
tituem os funcionários. Ontem, o dia foi
marcado por boatos de fugas nas unida-
des e remoções das crianças para educan-
dários conveniados com a fundação.

Infiltrações, vidros quebrados, insta-
lações sanitárias precárias com detritos
vazando na cozinha e dormitórios sujos
com colchões furados e sem roupas de
cama, assim, o CETRIN (Centro de
Triagem de Niterói) abriga entre baratas
e ratos 600 crianças, o maior número de
internos da fundação, na faixa etária de 6
a 18 anos. Lá, ocorrem cerca de 20 fugas
por mês, principalmente entre adolescen-
tes. Em conseqüência da greve, cerca de
300 crianças foram removidas ontem para
outras unidades.

Segundo internos do CETRIN, 40
crianças fugiram na madrugada.

A diretora Eliana Protásio nega a
informação e afirma que essas crianças
foram removidas para outras unidades. O
coordenador regional da FEEM de Nite-
roi, José Augusto Abreu, disse que hou-
ve cinco evasões. Cerca de 50 voluntá-
rios, incluindo funcionários do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar, auxilia-
ram o atendimento no centro. A comida
—arroz, feijão e carne moída—foi feita
pelos internos, que também se ocupam
da arrumação dos dormitórios.

O juiz de Menores de Niterói, Jorge
Uchoa, considerou a greve dos funcioná-
rios criminosa e fez um apelo aos funcio-
nários para "que se conscientizem da
seriedade de sua atitude e retomem ime-
diatamente suas atividades". Ele visitou
todas as unidades em Niterói e afirmou
que o atendimento ficará completamente
ameaçado, caso a greve continue. Acres-
centou que poderá punir os funcionários
grevistas com uma pena de um a cinco
anos de reclusão, se houver qualquer
acidente com crianças por falta de atendi-
mento.

— Nosso banheiro é um nojo. As
condições do dormitório são péssimas.
Falta roupa de cama e as baratas e ratos
não nos deixam em paz. Os funcionários
são extremamente agressivos, principal-
mente um auxiliar de educação chamado
Jorge Manguinho, que me espanca cons-
tantemente — denunciou L., um interno
de 15 anos. Funcionários do centro tenta-
vam impedi-lo de dar entrevista.

Segundo integrantes do comando de
greve, que não quiseram se identificar, as
crianças só estão tendo duas horas de
aula diárias, o resto é recreação, num
pátio sujo, sem brinquedos e nenhum
tipo de material. As salas de aula são
escuras e sem ventilação e não têm qua-
dro negro. Em alguns dormitórios, as
crianças dormem duas em cada cama,
devido ao problema do centro abrigar o
dobro de sua capacidade, problema ad-
mitido pela diretoria.

Num clima tenso e agitado, 30 crian-
ças entre 3 e 6 anos, foram transferidas
para os educandários Casa do Garoto e
Vista Alegre, ambos em Niterói. Técni-
cos do serviço social do centro afirmaram

que essas unidades não têm infra-
estrutura para atender o grupo. As crian-
ças choravam, estranhando os voluntá-
rios. A diretora Eliana Protásio disse que
dos 230 funcionários da casa, apenas 10
— de cargo de confiança — estavam
presentes.

Cosme Velho
Mais de 100 voluntários comparece-

ram ontem ao Centro de Triagem da
Ladeira do Ascurra, no Cosme Velho. A
diretora Margarida Neves sugeriu que •
alguns se deslocassem para outras unida-
des mais necessitadas. O grande número
de voluntários, ao mesmo tempo que
tranqüilizou o berçário, onde 69 bebês
necessitam constantemente da atenção de
assistentes, tumultuou o setor de crianças
entre 3 e 5 anos, que estranharam o
movimento.

Margarida informou que muitas
crianças tiveram diarréia, provavelmente
pela alimentação improvisada do primei-
ro dia de greve (sopa): "Hoje já deu para
fazer uma comida melhor. Elas comeram
carnes e legumes."

Numa bonita praia em Niterói —
Jurujuba —, na casa em que a princesa
Isabel passava o verão, funciona o Edu-
candário Paulo Cândido, da FEEM. A
bela arquitetura colonial contrasta com a
precariedade de suas instalações: "Ao

que tudo indica, não houve reforma ne-
nhuma na casa desde o tempo colonial",
queixou-se a diretora, acrescentando que
quando chove as crianças têm que entrar
na cozinha com o guarda-chuva aberto.

Carta explica

a renúncia
A presidente- interina da FEEM,

Manon Guedes e seus assessores dire-
tos, que foram convidados a continuar
na entidade mesmo com a presença do
interventor, capitão PM Heleno Bar-
bosa, renunciaram aos cargos e, em
carta encaminhada ao governador
Leonel Brizola, afirmam que "antes do
apoio financeiro, o que a instituição
mais necessita é do apoio político".

Manon, perguntada como via a
figura do interventor militar, respon-
deu que "a questão básica é o ato do
governador e não de quem vai ocupar
o cargo". E acrescentou: "A condição
de militar agrava o problema. Sempre
agimos aqui como agentes sociais e
acreditamos que a polícia não tem esse
lugar na sociedade".

Decisão irrevogável
Manon e seus assessores permane-

ceram em reunião durante quase toda
a tarde e nem a presença do secretário
estadual de Planejamento, Teodoro
Buarque de Holanda, demove o grupo
da decisão de encerrar seu trabalho na
direção da FEEM.

O grupo liderado por Manon Gue-
des permaneceu oito meses na entida-
de e era integrado por Circe Navarro
Vital Brasil (Coordenadora Pedagógi-
ca), Irene Rizzinini (psicóloga respon-
sável pelo Programa de Colocação Fa-
miliar), Sônia Elizabeth Altué (psicó-
loga do Projeto de Emergência), Sid-
ney Waismann (Projeto Comunitário),
Ricardo Vieiralves de Castro (Progra-
ma de Educação, e Gilda Cosenze
(Programa de Creche Comunitária).

Manon chefiou o gabinete do ex-
presidente da Fundação Roberto Man-
gabeira Unger e depois que este saiu
ocupou o cargo interinamente nos últi-
mos dois meses. Na carta, em que
justifica seu ato, ela diz que ao devol-
ver o cargo ao governador o faz "im-
buída de extrema lealdade ao seu go-
verno e ao PDT".

"Discordo da medida que V. Exa.
entendeu ser a melhor para a FEEM.
A intervenção decretada atesta, de
forma inevitável e definitiva, minha
suposta impossibilidade de administrar
o órgão. A suposição não é verdadeira
e os oito meses de trabalho árduo e
frutífero são o meu cartão de apresen-
tação. Durante esse período geri crises
atrás de crises sempre sinalizando de
forma objetiva, a v. Exa., a necessida-
de de termos, antes do apoio financei-
ro, o apoio político."

Depois de afirmar "ser esta e não
qualquer outra causa geradora dos pro-
blemas que a FEEM hoje enfrenta",
Manon disse "não acreditar ser correto
justificar a intervenção como forma de
administrar as conseqüências. O coe-
rente, principalmente nesse governo,
seria legitimar o grupo de trabalho que
aqui já está plenamente habilitado pa-
ra combater as causas".

O governador Leonel Brizola deter-
minou a admissão de pessoal e uma
rápida seleção para a substituição dos
grevistas da FEEM que, em sua opinião,"deixaram as crianças entregues à pró-
pria sorte". Brizola considerou a greve"mais uma atitude insana e desumana".
O capitão PM José Heleno de Almeida
Barbosa—ajudante-de-ordens do gover-
nador, é desde ontem o interventor da
entidade.

Brizola reuniu-se com o interventor
da Fundação, capitão José Heleno de
Almeida Barbosa, com o juiz de Meno-
res, Jorge Uchoa, e com sua mulher, d.
Neusa Brizola, que preside a Coordena-
doria de Desenvolvimento Social, a qual
está ligada agora a FEEM, e com o
secretário de Justiça, Seabra Fagundes.
Ao final,.disse que "existe uma articula-
ção de grupos políticos que estão agindo
em função de seu entrosamento e apoio
que dão à situação política federal".

Após três horas de reunião no Palá-
ciò Laranjeiras, o governador fez a se-
guinte declaração sobre a greve:

,"0 abandono de suas funções por
parte de muitos funcionários da FEEM,
deixando as crianças desatendidas, de
nenhuma forma pode ser considerado
uma greve. Há poucos dias, recebi uma
comissão e atendi duas questões urgentes
e pedi-lhes que aguardassem alguns dias.
Responderam-me também com o aban-
dono de suas funções. Não tenho alterna-
tivas senão atuar energicamente para
atèhder às crianças e restaurar a normali-
dáde desse serviço público. Esses fatos
fazem parte de uma série de outros que

estão se desenvolvendo noutros órgãos
da administração como ocorreu com os
dirigentes do Centro de Professores.

"A opinião pública será amplamente
esclarecida a esse respeito. A intervenção
na FEEM tornou-se necessária. Estamos
chamando todos os servidores para que
voltem às suas funções. Os estabeleci-
mentos onde se encontram crianças sob a
responsabilidade do Estado estão funcio-
nando com a ajuda de voluntários e de
pessoal de outros órgãos. Estou reestru-
turando todos os seus órgãos e direção.
Está em curso um inquérito administrati-
vo, presidido pelo secretário de Adminis-
tração, para apurar as responsabilidades
de todos os que abandonaram as suas
funções ou que se recusem a retornar ao
cumprimento de seus deveres funcionais."Designei como intervéntor da
FEEM o capitão José Heleno de Almeida
Barbosa, meu ajudante-de-ordens, por
ser uma pessoa de confiança, cumpridor
de suas funções e sobretudo por demons-
trar vocação e ter se dedicado, há quase
dois anos, à assistência ao menor."A nova gestão da FEEM está super-
visionada pela Coordenadoria de Desen-
volvimento Social da Secretaria de Go-
verno, onde se encontra dona Neuza,
minha mulher, dona Leda Viana e todo
um conjunto de senhoras e assistentes
sociais. A FEEM precisa, acima de tudo,
ser humanizada. Estamos trabalhando
articulados com o juiz de Menores, dou-
tor Uchoa, e vamos tratar de recuperar a
instituição, selecionando o seu pessoal,
ampliando e aparelhando as suas instala-
ções."

interventor
^Fernandes

r—Capitão é mu

O capitão PM José Heleno de
Almeida Barbosa, 37, é mineiro de
Recrèio e está no Palácio Guanabara
como ajudante-de-ordens desde 1979,
no govemo Chagas Freitas. Segundo
assessores de Brizola, dos cinco aju-
dantes, o capitão Heleno, como é

..; conhecido, e o major Damasceno são
os mais requisitados. O governador
não dispensa os dois em suas viagens.

O capitão ingressou na Polícia
Militar em 1969 e tem o curso da

- Escola de Formação de Oficiais. Logo
que começou a trabalhar com o gover-

o requisitado—
nador foi nomeado para a Coordena-
doria de Desenvolvimento Social, on-
de ajudava D Neuza Brizola em tra-
balhos de assistência social. Ele, in-
clusive, é o responsável pelo treina-
mento e direção dos guias-mirins de
turismo da cidade.

Casado duas vezes, duas filhas,
moreno, alto, de bigode, o capitão
Heleno é muito extrovertido, segundo
os assessores do Palácio, e gosta de
freqüentar a noite. É ainda amigo de
vários artistas de televisão, entre eles
a atriz Suzana Vieira. Mora na Barra -
da Tijuca.

Decreto nomeia

O capitão e ajudante-de-ordens do
Governador Leonel Brizola José Heleno
de Almeida Barbosa foi nomeado inter-
ventor da FEEM pelo governador Leonel
Brizola, através do decreto 8 926. A
diretoria renunciou e enviou carta a Bri-
zola.

Pelo decreto, o interventor poderá
solicitar o concurso de outras instituições
estaduais para trabalhar nas unidades
durante a greve.

O Secretário de Administração do
Estado presidirá a Comissão de Inquérito
Administrativo que promoverá uma audi-
toria na Fundação. Da comissão partici-
pam o procurador do Estado, Cândido
Guilherme Gafrée Thompson, a supervi-
sora de Comissões de inquérito, Mariana
de Oliveira, o chefe de gabinete Virgílio
Alves da Silva e o assessor Luiz Henrique
Affonso.
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CNBB pede a Brossard

proteção para padre que

está ameaçado de morte
Itaici — A CNBB — Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil telegrafou ao Ministro da Justiça, Paulo Brossard,
pedindo proteção para o padre José Almeci Araújo, do
município Lima Campos (MA), que há dois dias recebc
ameaças de morte. O bispo do Bacabal, D Pascasio Rettler,
informou que o padre está na casa paroquial, cercado pos seis
pistoleiros a serviço do fazendeiro Francisco Ferreira de Lima.

Um relatório da Comissão Pastoral da Terra, distribuído
aos participantes da 24a Assembléia Geral da CNBB, em Itaici,
revela que três agentes pastorais foram mortos e outros 26
sofreram ameaças ou atentados no ano passado. Os mortos —
todos defensores de posseiros em conflitos de terra — foram o
padre Ezechiele Ramin, em Arpuana (MT), e as religiosas
Adelaide Molinari, em Xinguara (PA), e Cleusa Coelho, em
Lábrea (AM).

Vaticano
O processo de reaproximação entre a Igreja brasileira e o

Vaticano, ressaltado por todos os presentes a Itaici, foi reforça-
do ontem, na despedida do cardeal africano Bernardin Gantin,
prefeito da Congregação para os Bispos e convidado especial da
24a Assembléia Geral.

Em discurso de 25 minutos, o cardeal elogiou o clima de
diálogo durante a assembléia e prometeu recomendar aos
demais prefeitos de congregações que visitem o Brasil para
conhecer de perto a ação pastoral de sua Igreja.

— O cardeal Gantin veio, viu e mudou. Gostaríamos que
o cardeal Joseph Ratzinger (da Congregação para a Doutrina da
Fé) também viesse ao Brasil — disse o bispo Antonio Misiara,
de Bragança Paulista, que na visita ad limina a Roma no ano
passado sugeriu a visita de Ratzinger ao Brasil. Ratzinger foi
responsável pela punição de Frei Leonardo Boff com um ano de
silêncio.

O analista de conjuntura da CNBB, padre Fernando
Bastos de Ávila, defendeu mudanças estruturais no Brasil,
"através de um processo de reformas dentro de um espaço
político aberto aos confrontos".

Itaici — Foto de Ariovaldo dos Santos
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Recife — Foto de Natanael Guedes
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sua masculinidadeO soldado Leôncio, haíterofilista, disse que o major duvidava

Soldado assassino diz

que 
major o humilhou

IAPAS nega que

Golden Cross

Fora do plenário, um ítom papo une os
bispos

_ Em Itaici, há tempo

para trabalho e lazer

Itaici — Uma batidinha de limão antes e uma sesta
depois do almoço são sagradas para os bispos reunidos
no mosteiro da Vila Kostka, a 120 quilômetros de São
Paulo, na 24a Assembléia Geral da CNBB, que termina
hoje depois de 10 dias de intensas atividades.

Os 260 bispos trabalham auxiliados por um pequeno
batalhão de assessores — padres e religiosas que se
autodenominam formiguinhas e que varam a madrugada
redigindo, datilografando e imprimindo atas e relatórios
— e funcionários. A presteza com que as freiras cuidam
dos serviços mais banais, como pregar botões, anotar
recados e servir cafezinho provocou, numa repórter
inglesa, crítica indignada ao machismo dos padres.

Bom trato
Entre as reuniões e orações, os bispos vão ao

refeitório quatro vezes por dia: duas para as refeições
principais, mais a do café da manhã e a da merenda
vespiertina. Nos intervalos, as mesas que circundam o
jardim interno da Vila Kostka estão servidas com cafc,
bolachas, frutas, chá, mate e um pão caseiro de receita
especial em que entra leite condensado.

Na sua gourmandise, às vezes os religiosos dão uma
esticada até restaurantes das cidades mais próximas,
como Indaiatuba, Itu e Campinas, numa fuga ao tédio
que envolve quem fica concentrado durante algum
tempo, ainda que num doce confinamento como o da
Vila Kostka.

Nesses jantares pelos arredores de Itaici, regados a
inocentes copos de vinho ou tulipas de chope, os
prelados não destoam da clientela habitual dos restau-
rantes, pois costumam divertir-se com lembranças e
pilhérias dos tempos de seminário.

Há tempo, igualmente, para manifestações de cará-
ter particular, em busca da caixa de ressonância propicia-
da por um encontro como o de Itaici. E o caso, por
exemplo, do bispo de Jequié (BA), D Cristiano Krapf,
que apresentou durante o conclave sua mais recente
invenção: uma chapa prismática que concentra energia
solar a um custo muito inferior, é ele que garante, ao de
uma lente. D Cristiano espera o apoio de alguma
indústria ou instituição de pesquisa para seu invento.

Faina árdua
Mas não se pense que a assembléia seja um dolce far

niente. O ritmo de trabalho no mosteiro é intenso. A
comunidade bispai é convocada para contínuas reuniões,
palestras, relatórios, grupos de estudos, votações e
conversas de bastidores.; E todos zelam para que isto
aconteça dentro da maior privacidade possível, de modo
a tornar público estritamente o que já é oficial e interessa
à CNBB.

As divergências —que são naturais no debate e
muitas vezes apresentadas pelos prelados como prova de
que "a Igreja brasileira é uma instituição viva" — são
abafadas ao máximo e há um rígido controle sobre a
montanha de documentos que circulam entre os partici-
pantes, alimentando as discussões plenárias.

O vazamento de informações irrita particularmente
os bispos, que, no início dos anos 70, chegaram a
localizar um microfone clandestino no auditório da Vila
Kostka. Com a abertura democrática, o medo da espio-
nagem foi substituído, pouco a pouco, pela preocupação
de disciplinar as declarações à imprensa.

Na atual assembléia, os cuidados dos religiosos
chegaram ao extremo de a CNBB decidir que os jornalis-
tas só recebiam cópias da carta enviada sábado pelo Papa
aos bispos brasileiros na guarita que seleciona o acesso à
Vila Kostka. A mais de um quilômetro do mosteiro.

esteja isenta
A Golden Cross e outras entidades

que alegam ser filantrópicas para deixar
de pagar as cotas patronais da Previdên-
cia, não estão isentas do recolhimento. O
esclarecimento foi feito ontem, no Rio,
pelo secretário de Arrecadação do IA-
PAS, Milton Morete:"Quanto ao caso
específico da Golden Cross, estamos en-
trando agora na fase judicial, já que o
recurso administrativo interposto pela
empresa não foi aceito".

O secretário de Arrecadação do IA-
PAS explicou que, de acordo com a
legislação, só as empresas que consegui-
ram atestado de filantropia expedido até
1977 estão isentas de pagar a cota patro-
nal da Previdência, "o que não é caso da
Golden Cross. Mesmo que esta entidade
tenha obtido, posteriormente, atestados
que a isentem de outros tributos, este
fato não é válido para o IAPAS".

Acordo
O interesse principal do instituto, no

entanto, não é acionar ninguém na Justi-
ça. "Queremos chegar a um acordo com
os nossos devedores, aceitando até o
pagamento parcelado. Estamos abertos a
todos os entendimentos, desde que a
finalidade seja saldar a dívida", observou
o chefe de gabinete da presidência do
LAPAS, Hamilton Ferrari.

Ressaltou que, no caso das prefeitu-
ras devedoras, a flexibilidade será ainda
maior: "Estamos dispostos a aceitar qual-
quer coisa como pagamento, até mão-de-
obra ou outro tipo de prestação de servi-
ços. Não nos interessa executar nenhuma
prefeitura e provocar um problema so-
ciai", afirmou Ferrari, que tem recebido
muitos telefonemas de prefeitos preocu-
pados.

Para aumentar sua receita e evitar
despesas desnecessárias, o IAPAS pre-
tende se desfazer, pondo em licitação,
todos os seus imóveis que não estejam
servindo às suas atividades. Nesse capítu-
lo incluem-se cemitérios, açudes, campos
de futebol, estacionamentos alugados e
até uma área de residências de luxo em
Teresópolis: "Nossas propriedades foram
invadidas até por grileiros aristocratas.
Vamos ter de despejá-los e pôr toda a
área em licitação", comentou Hamilton
Ferrari.

Embora tenha multiplicado seu po-
der de fiscalização, com a entrada do
computador no sistema — em julho de
1985 — o IAPAS quer contratar mais 950
fiscais, já aprovados em concurso, para se
juntar aos outros 3 mil 380, responsáveis
pela vigilância sobre cerca de 2 milhões
de empresas e outras entidades contribu-
tivas. Além disso, os novos fiscais seriam
usados no rastreamento de um número
ainda não determinado de empresas que
nunca se cadastraram e que constituem a
chamada economia informal.

— Nossa estimativa é que para um
gasto anual de Cz$ 71 milhões com o
pessoal novo, conseguiríamos um acrésci-
mo de receita de Cz$ 5 bilhões, o que
corresponde a cerca de 3% de nossa
arrecadação global, que é de Cz$ 167
bilhões anuais. A pretensão do Instituto
esbarra, no entanto, na própria legislação
federal, que proíbe novas contratações.

Previdência vai

cassar quem deve
Brasília — As empresas que partici-

parem de processos de licitação de obras
do governo terão suas situações financei-
ras verificadas pela Previdência Social; as
que estiverem devendo ao sistema não
poderão oferecer seus serviços, nem ven-
der materiais aos ministérios, empresas
estatais e autarquias.

Segundo um assessor do ministro da
Previdência, Rafael de Almeida Maga-
lhães, esta é uma das maneiras de o
Ministério aumentar seus recursos. A
outra alternativa, anunciada ontem, será
proibir as empresas, como as de engenha-
ria e saneamento básico, que estiverem
em débito com a Previdência, de recorrer
à Sudene para obter a liberação de incen-
tivos fiscais até que saldem suas dívidas.

O secretário-geral do Ministério,
Carlos Monte, expolicou as medidas in-
formando que a Previdência está buscan-
do cercar os devedores, especialmente os
maiores, de todas as formas. "A Sudene
é muito procurada por várias de grande
porte", disse Monte, acrescentando que"algumas acharão vantajoso colocar suas
contribuições em dia para ter acesso aos
incentivos fiscais". Na última reunião da
Sudene, recorda o secretário, foram libe-
rados recursos para várias empresas da
ordem de bilhões de cruzados.

A Previdência vai tentar, conforme
informou Carlos Monte, recuperar toda a
verba paga ilegal e irregulamente por
benefícios. Em São Paulo, por exemplo,
estão sendo pagos mensalmente cerca de
Cz$ 15 milhões em benefícios a segurados
ainda em plena atividade ou em perfeitas
condições de saúde. "Tratar-se de segu-
rados-fantasmas", informou o secretário.

Recife — O soldado Francisco Leôn-
cio do Nascimento, que matou no dia 21
de março o coronel Glênio Carvalho de
Souza, comandante do Batalhão de In-
fantaria Motorizada, em Maceió, disse
ontem em seu depoimento no Conselho
de Justiça do Exército nesta cidade que o
major Marco Antonio Cunha, ferido na
mesma ocasião, o perseguia há dois anos,
obrigava-o a fazer faxina em seu gabinete
três vezes seguidas, chamava-o de relapso
e duvidada de sua masculinidade, cha-
mando-o de homossexual, por ser prati-
cante de halterofilismo.

— Ele chegou a duvidar de que eu
era pai de minha filha de três anos e até
perguntou à minha mulher se eu era
mesmo o pai e, quando ela confirmou,
ele saiu dando uma gargalhada na frente
de todo mundo. Mas eu não queria matar
ninguém. Estou arrependido, eu me des-
controlei — disse Leôncio, o soldado
corneteiro que estava prestes a dar baixa
quando disparou uma rajada de fuzil
FAL no grupo de que fazia parte o
coronel, o major, um civil (também mor-
to) e outras pessoas, que ficaram feridas.

Subalterno
Sob a guarda de seis militares da

Polícia do Exército, o soldado Leôncio
chegou à Auditoria Militar chorando,
algemado. Seus parentes, inclusive sua
mulher grávida, assistiram ao interroga-
rório, que durou duas horas e meia e foi
feito pelo juiz auditor Arnaldo Ferreira
de Lima.

Falando baixo, de modos educados,
o soldado, quando foi perguntado se
tinha alguma queixa das vítimas, disse
que nada tinha contra o coronel que
morreu ou o civil, passando a narrar as
humilhações sofridas por conta do major
Cunha: "Ele me proibia de utilizar a
máquina Apoio, mesmo sabendo que eu
gostava de praticar exercícios; me chama-
va de homossexual e me dizia, na frente
de todo mundo, que meu juízo estava no
meu bíceps; muitas vezes me mandou
fazer três vezes seguidas a faxina na sua
sala; outras vezes, mandava-me procurar
por todo o quartel o carro do comandan-
te, mesmo sabendo que o cano ali não se
encontrava. Um dia, mandou que o bar-
beiro do quartel me fizesse a barba,
contra a minha vontade, mesmo eu estan-
do com licença médica, que me permitia
ficar barbado. Um dia, chegou a duvidar
de que eu fosse o pai da minha filha".

Ele contou que, nesse dia, sua mu-
lher e a filha foram ao quartel e a menina

precisou ir ao banheiro. Ele levou as duas
e ficou na porta, ocasião em que o major,
ao ver a menina sair, na frente de todo
mundo perguntou se ele era o pai e disse,
quando teve a confirmação que não acre-
ditava. "Esperou minha mulher sair do
banheiro e perguntou também a ela e
quando ela disse sim, na frente de todo
mundo, ele saiu dando gargalhadas".

Leôncio disse ainda que uma vez, dia
de pagamento, encontrou o major no
Banco do Brasil, onde estavam muitos
militares, alguns fardados e outros não,
mas o major perguntou somente a ele
porque ele estava à paisana e, quando ele
disse que estava na rua, e não no quartel,
o major mandou anotar seu nome e
número para puní-lo no outro dia.

Em outra ocasião, o major o obrigou
a ficar subindo e descendo de um galho
de árvore. No dia do crime, o major o
ameaçou de cadeia por ter ido ao Detran
na hora do serviço: "Expliquei que o
tenente Sena havia me dado licença e ele
disse que isso não era explicação e que ia
me prender. Tentei explicar, ele não quis
ouvir, fui ao comandante e o coronel
Glênio disse que isso era assunto para o
major".

Segundo o soldado, naquele dia ele
chegou normalmente ao quartel, assistiu
à parada, fez física e, logo depois, o
major o interpelou e ele continuou insis-
tindo nas explicações, mas o major não o
ouvia."Aí eu me descontrolei, fui ao
corpo de guarda e apanhei um fuzil que
estava em cima da cama e um carregador,
me dirigi à cantina e atirei".

Ao ser interrogado se não tinha visto
muita gente na cantina, o soldado disse:"Vi que havia outra pessoa, mas na
minha frente eu só via o major Cunha.
Não lembro do que fiz. Depois, corri
para o meio do quartel, porque senti que
alguém estava chegando perto de mim.
Alguém disparou dois tiros. Peguei uma
carona em uma Kombi e depois um táxi e
me dirigi ao Recife. Só quatro dias de-
pois, quando estava preso no Quartel
General da 7a Região Militar, em Olinda,
é que soube que duas pessoas, uma delas
o comandante, haviam morrido".

O juiz quis saber se, sendo ele um
homem forte, não tinha sentido alguma
vez vontade de derrubar o major e o
soldado afirmou: "Jamais pensei em
agredir, nem o major nem qualquer outra
pessoa do quartel. Eu até pensei em
desistir de ser militar, porque era perse-
guido".

Assembléia alagoana

aposenta 
"marajá"

paga 
Cz$ 197.328,00

Maceió — Com salário de Cz$ 197 mil 328 (197 milhões 328 >2
mil cruzeiros) aposentou-se ontem, no cargo de consultor jurídico' rSiK. :.n
da Assembléia Legislativa de Alagoas, o marajá Manoel Antônio il
Machado. Ele mora no Rio de Janeiro desde 1979 e recebia seus '
vencimentos por procuração.

Manoel Antônio Machado, proprietário de uma imobiliária
em Cabo Frio (RJ), está em Maceió desde o mês passado ,
cuidando da aposentadoria, que o livrou da acusação de não
comparecer ao trabalho. O Diário Oficial de ontem publicou a.
aprovação do pedido. o >

Em família
Aposentado, Manoel Antônio perdeu uma série de vanta-,

gens. Em compensação, seus vencimentos dobraram, graças a
uma lei enviada pelo então governador Divaldo Suruagy, que
garante um aumento de 100% sobre salários e vencimentos, em
caso de aposentadoria, ao servidor com 35 anos de serviços. '

O marajá, que recebia o terceiro maior salário da casa, não
quis conversa com os jornalistas, mas revelou a amigos sua
preocupação com o noticiário sobre os supersalários pagos pela
Assembléia, o que o levou a pedir a aposentadoria.

O escândalo dos altos salários parece não incomodar a
Assembléia Legislativa, onde apenas o deputado estadual Men-
donça Neto, 2o vice-presidente da mesa, vem denunciando o fato.'
Famílias inteiras estão empregadas com supersalários e a campeã é'
a do próprio governador José de Medeiros Tavares que recebe,
em conjunto, Cz$ 631.938,79 — o governador é o quinto salário
entre os marqjás, ganhando Cz$ 164.299,42 brutos e Çz$
103.258,69 líquidos (veja tabela). A família do secretário-geral dá
Assembléia, Edwaldo Barbosa, recebe Cz$ 298.936,66. No total,
apenas seis famílias ganham a bagatela de Cz$ 1.769.401,12
(1 bilhão 769 milhões 401 mil 120 cruzeiros).
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-Os seis maiores-

Luiz de Gonzaga Mendes de Barras
Edwaldo de Meirá Barbosa
Manuel Antonio Machado
Joracy Santos de Vasconcelos
Juarez da Rocha Acyoli
José de Medeiros Tavares

Salários
Bruto Líquido

223.918,95139.224,70
223.902.95136.933.68
197.328,00109,583,95
181.110,61108.732,98
172.947,04107.512,50
164.299.42103.258.69

mjkr CORRCIOt

AVISO DE LICITAÇÃO
A ECT, através do seu Departamento de Operações Tele-

gráficas, avisa aos interessadosque realizará a seguinte Licitação:
Ucitaçio Data e hora Objeto Capital

Mfnimo—Cz$
Concorrên- 20.05.86 100.000,00
eis n° às Aquisição de equipamentos termi-
01/86 09:00 horas nal/sistema de processamento de

mensagens

A Licitação será realizada pela Comissão Especial de
Licitação, no Departamento de Operações Telegráficas, situado
no Setor Bancário Norte, conjunto 03 — Bloco "A" —10° andar— Brasflia/DF.

Os interessados poderão obter o Edital em nossas direto-
rias regionais do Rio de Janeiro, São Paulo e no endereço
acima.

Brasllia-DF, 16 de abril de 1986
MARCO ANTONIO RINCON SILVA

Presidente da Comissão
Especial de Licitação
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PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL

DE OBRAS DE SANEAMENTO

PF diz 
que 

assaltantes

roubavam 
para 

o PCBR
Salvador — O superintendente da

Polícia Federal na Bahia, Paulo Zimmer-
mann, afirmou ontem que os militantes
do PT que assaltaram um posto do Banco
do Brasil pertencem ao Partido Comunis-
ta Brasileiro Revolucionário (PCBR).
Ele acrescentou que, em princípio, a
direção nacional do PT repudia a atitude
de seus militantes, por seu caráter vio-
lento.

Zimmermann disse acreditar que a
ação do grupo representa "uma tentativa
de volta do terrorismo por uma minoria
que não admite a liberdade política exis-
tente hoje neste país:". Acrescentou que
a decisão sobre a abertura de inquérito
por crime contra a segurança nacional
deve ser anunciada pelo diretor geral do
DPF, Romeu Tuma.

Um dos cinco presos, que inicialmen-
te se identificara como José Fernandes,
confessou ontem chamar-se Jari José
Evangelista, militante do PCBR desde
1970. Ele admitiu haver assaltado a
agência do Banco do Brasil na cidade de
Cachoeira em abril do ano passado. Nes-
te assalto, ele ficou com um companheiro
na casa do gerente, cuja família foi manti-
da como refém, enquanto o gerante An-
tonio Carlos Valença era levado para
abrir o banco por outros quatro integran-
tes do grupo.

Jari José Evangelista só reconheceu
sua verdadeira identidade depois que esta
foi apurada pela Polícia Federal em Lon-

drina. Cícero Araújo disse que acreditava
que o produto dos assaltos se destinaria
ao PT, ficando surpreso ao tomar conhe-
cimento de que na verdade o dinheiro
destinava-se a manter a ação do PCBR.
Outro fato que ele disse ignorar foi a
identidade de Jari, preso em 1970 quando
integrava a VAR-Palmares e comandava
invasão de terras na periferia de Londri-
na, tendo invadido também uma fazenda
no distrito de Tamarana, naquele municí-
pio. Jari tem 40 anos, e não 32, como
havia declarado. Não é cearense, mas
paranaense, segundo informou a Polícia
Federal.

Cícero Araújo, na sua confissão, dis-
se também que, os cinco presos, apenas
Marcos Wilson Reale Lemos não partici-
pou do assalto ao banco em Cachoeira,
no ano passado. Acrescentou não saber o
que foi feito dos Cr$ 200 milhões de
cruzeiros roubados naquela ocasião, pois
o dinheiro ficou com Vitor, também co-
nhecido como Paulo Prestes, e que seria o
elemento de ligação do grupo com o
PCBR. Vitor está sendo procurado por-
que a polícia está convencida de que ele
participou do assalto ao posto do BB na
Universidade Federal da Bahia na sema-
na passada e conseguiu fugir.

— Com o material que já temos, eles
podem ser enquadrados na Lei de Segu-
rança Nacional — afirmou o superinten-
dente da PF, Paulo Zimmermann.

AVISO „
EDITAL DE CONCORRÊNCIA

N° 11/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações — NEL

do Departamento Nacional de Obras de Saneamento —
DNOS, comunica, que às 15 (quinze) horas do dia 21 de
maio de 1986 na Sede da 11a Diretoria Regional do
DNOS (11a DR), serão recebidos os envelopes de
Documentação e de Proposta das firmas interessadas
em participar da Concorrência destinada a prestação
dos serviços de vigilância diária nas dependências da
11a DR, situadas nos Municípios de Campo Grande e
Corumbá, no Estado de Mato Grosso.do Sul e no
Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Os interessados poderão obter informações na
Divisão de Serviços Gerais, localizada à Rua Teófilo
Otoni n° 82 — 80 andar na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
bem como, adquirir o Edital n° 11/86 com a respectiva
Especificação, na Sede da 11a DR, situada à Rua Dom
Aquino n° 2.696, na cidade de Campo Grande-MS (a)
Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo

V Executivo de Licitações-Substituto).
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
in

Prefeito será processado
Belém — O prefeito de Santarém,

Ronaldo Campos, vai ser processado pe-
lo Sindicato dos Trabalhadores Rurais
daquela cidade, para que apresente pro-
vas das denúncias que formulou na terça-
feira passada, segundo as quais os diri-
gentes do sindicatos associados ao Parti-
do dos Trabalhadores (PT), têm plano
para assaltar o quartel do 8o Batalhão de
Engenharia e Construção do Exército."Nós já decidimos processar o prefei-
to, para que ele prove que o sindicato
tem intenções criminosas, e que o papel
contendo os planos da ação terrorista,
que ele mostrou às autoridades e impren-

sa, foi escrito por um de nós", diz o
presidente do Sindicato, Avelino Ganzer,
que também é vice-presidente da CUT—
Central Única dos Trabalhadores.

Campos, entretanto, diz ter meios
para provar na Justiça que os panfletos
foram distribuídos em Santarém por seto-
res radicais do PT. Apesar da fragilidade
das provas contra o PT e o Sindicato,
exibidas pelo prefeito de Santarém, a
Polícia Federal vai investigar o caso. Os
demais organismos de segurança mantêm
certa cautela em relação ao assunto, mas
prometem colaborar nas investigações.

êrffsa:
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

C.G.C. N? 33.613.332/0001-09

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da

Rede Ferroviária Federal S.A. para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de
abril de 1986, às 10:00 horas, na sede social sita
à Praça Procópio Ferreira, n9 86, na cidade do
Rio de Janeiro, capital do Estado do mesmo no-
me, com a finalidade de: I — tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras, relativos ao exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 1985; II - aprovar a
correção da expressão monetária do capital so-
ciai e promover a capitalização da respectiva re-
serva dando nova redação ao artigo 5? do Esta
tuto Social; III — eleger os membros do Conse-
lho Fiscal; IV — eleger membros do Conselho
de Administração; V - deliberar sobre a remu-
neração dos membros do Conselho de Adminis-
tração, da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal; VI — deliberar sobre a destinação do !u
cro líquido do exerefeio e a distribuição de divi-
dendos; VII — deliberar sobre assuntos gerais ou
conexos e correlatos de interesse social. OBSE R-
VAÇÃO:Os titulares de ações preferenciais, sem
direito a voto, poderão, em votação em separa-
do, eleger um membro e respectivo suplente pa-
ra o Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1986
OSIRIS STENGHEL GUIMARAES

PRESIDENTE
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Quatro homens, num carro Volvo,
ceptaram o taxi em que McCarthy viaja- _ . —i

^issraf—: Os alvos mihtares atingidos __F„P

mento 
'ckj^'seeutdorM3 

de^Ahn NiHaT <**» com de M"
Kadhafi desmentiu qualquer ligagao com AerOpOltO BeiUlia >. ->J|f - ~ M p™"$2?dcTo^if X ""r T^'os ate n t ados p Tird I quilometros.,4.,

cinco americanos, um irlandes, um italia- Aeroporto Benina 

1

detectado pelos controles eletronicos an- F 
mostram um dos bombardeiros'F-111 fechando mtm *' 

jtt.
ram 

"que 
o'raL^'cHfidlmente^teda fortaleza dc El-Azizia, perto de Tripoli, onde Kadhafi |flPedaigOS deca9a MiG-23

controla o terrorismo^rio^mundo inteiro", 

^isse 

ek.^As

^?5V>os<^eKa<SnS nenhuma imagem dos dan'osa 
^populasao 

dvil e Sims 1 ¦ 
Jfe > *

sustentou que o Departamento de Defesa ainda nao sabe WMgmg §mr i \~ '.i
se essas areas foram atingidas por erro de pontaria dos F- f^pt" • : np» ^ ^'3
111 ou por misseis antiaereos libios em queda, depoisde -Mlm. r".'^'.,i'
falharem em atingir os avioes americanos. Um outro mm/',./ ¦ . I ' **• > 

"Z
filme mostrou uma saraivada de bombas de 227 quilos slP* 'fr '/: - *J M »
sendo despejadas sobre o setor militar do aeroporto de Mtfa —~
Tripoli, onde gigantescos avioes de carga Ilyushin-76, de --••¦£.¦ ' v •< „ **«, . wM JBT|§ fj *f
50metrosdecomprimentoecapacidadede40toneladas, SjL JfL j< f* '*&w
estavam estacionado: tres a cinco desses cargueiros ^Ir* f A / .Jagy, gm'-Wforam destrut'dos. S6 nao ficaram bem explicados os \i/ |HF^ *
danos aos apartamentos, ii Embaixada francesa e a - "! f

I versao de fontes do Pentdgono'de que um F-lll atingido J *...*
por fogo antiaereo deixou cair uma bomba dc I mil 

^j[ -|J;
Tripoli -^otod^FP

:f ¦¦ rrota da Umao oovietica

HH| vai para o Golfo de Sidra
Moscou — Uma frota tiaerea libia. Os sovieticos ja anunciaram

navegando para 0 golfo de Sidra e alguns tres ataques dos Estados Unidos mas
navios ja se encontram no Mediterraneo, Washington reconheceu so um.

, « £&%[& segundo diplomatas ocidentais em Mos- A imprensa sovietica prosseguiu a
» cou. 0 Ministerio do Exterior informou catilinaria contra o governo Reagan refe-

-j *' •-# na vespera ao corpo diplomatico que nndo-se a "agao pirata" com tituloS tipo
v - ^ X., ' l" Uniao Sovietica fara pleno uso do direito bandidos matam criangas" ou fazendo

g ¦¦".>¦ °j/'"" '/zWSmmde 
livre navegacao na area. Segundo vanas advertencias, como o Izvestia, que

/r/fJmKt-1 dados do PentSgono americano, a frota aflrmou que "a for?a sem razao e muito
/¦ vJfj^BRL £ 

' 
russa do Mediterraneo compreende 29 pengosa, alimenta o 6dio e invoca a lei da

:: barcos mas represalia
- 2 - "-' Em Berlim Oriental, 0 dirigente da O porta-voz do Ministdrio do Exte-

V% ,- '" Alemanha comunista, Erich Honecker, rior russo, Vladimir Lomeiko, rech^Oti
advertiu que a agao militar americana declaraqoes americanas da vespera 'de

^ contra a Libia podera causar uma "esca- que a Uniao Sovidtica recusou-se apt&-
S^V / K |S' lada incontrolavel" na tensao mundial. sionar os libios a pedido do governo
mmr ' ':/¦ < '/. 

,p Em discurso diantc do dirigente sovieti- Reagan, o que poderia ter evitado o
mm 

':7f,~ 
¦Mm co, Mikhail Gorbachev, no congresso ataque. Lomeiko disse que a Embaixada

W qiiinquenal do Partido Comunista ale- russa em Berlim Oriental foi procurada
W *?' mao, Honecker mencionou efeitos ne^ga- por diplomatas dos Estados Unidos dia
f . > 11 WHBBm tivos irreversiveis situaqao europeia 27 de marqo mas nenhuma prova coqclu-
f; W " ' 

Mi ¦ ¦:'¦¦¦¦ no dialogo Leste-Oesle. siva foi apresentada. Segundo ele, se isso
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eses são mortos em represália ao ataque dos EUA
fcu Beirute — As represálias à Inglaterra

— que apoiou o ataque militar dos Esta-
dos Unidos contra à Líbia—começaram:
xiitas radicais mataram três reféns ingle-
ses seqüestrados em Beirute, a residência
do'embaixador John Gray sofreu ataque
de granadas e um jornalista inglês foi
seqüestrado.

Os corpos dos reféns — jornalista
Alec Gollet (64 anos) e professores Leigh
Douglas (34) e Philip Padfield (40) —
foram encontrados nas montanhas a su-
deste de Beirute, com um comunicado do
grüpo Células Árabes Revolucionárias
acusando-os de serem espiões do serviço
secreto inglês. Collet fora seqüestrado
em .março de 1985; Douglas e Padfield
em março deste ano.

O comunicado afirmava ainda: "Gol-
pearemos em todas as partes e sem des-
canso os inimigos da nação árabe, dirigi-
dos pelo neonazista Ronald Reagan". Os
reféns foram assassinados com um tiro na
cabeça. Levados para um hospital de
Beirute, foram reconhecidos pelo primei-ro-secretário da Embaixada da Ingla-
terra.

O ataque com granadas contra a
residência do embaixador Gray não cau-
soit feridos, só danos materiais. No mo-
mento do atentado, nem o embaixador,
sua família e funcionários estavam no
local. Um homem que telefonou para a
Rádio Voz do Líbano (cristã) disse que o
ataque foi feito pela Organização dos
Mártires Muçulmanos, em retaliação "ao
apoio do governo inglês ao ataque dos
Estados Unidos contra a Líbia".

O jornalista John McCarthy (30aijps), chefe do escritório de Beirute da
agencia Worldwide Television News, foi
seqüestrado quando se dirigia ao aero-

porto da capital, para deixar o Líbano.
Quatro homens, num carro Volvo, inter-
ceptaram o táxi em que McCarthy viaja-
va, com quatro cinegrafistas libaneses, e
o prenderam. Nenhum grupo assumiu
ainda a responsabilidade pelo seqüestro
do jornalista.

Em Chipre, fontes militares informa-
ram que as bases inglesas naquela ilha
foram colocadas em alerta para uma
possível retirada dos cidadãos ingleses de
Beirute.

Nos Estados Unidos, o governo Ro-
nald Reagan afirmou que o assassínio dos
três reféns ingleses "tem todas as caracte-
rísticas" de ter sido cometido pelos segui-
dores do guerrilheiro palestino radical
Abu Nidal, vinculado ao regime do coro-
nel Muammar Kadhafi. O porta-voz da
Casa Branca, Larry Speakes, explicou as
características mencionadas: método de
assassínio, forma em que foram encontra-
dos os corpos e o telefonema para assu-
mir a responsabilidade pelos crimes.

Abu Nidal lidera uma facção da guer-rilha palestina acusada pelos EstadosUnidos de autora de vários atentados
terroristas, entre eles os ataques a bomba
do dia 27 de dezembro de 1985 contra os
aeroportos de Roma e Viena. Segundo o
governo americano, os atentados aos ae-
roportos foram financiados e apoiados
por Kadhafi, que permitiria o funciona-
mento na Líbia de uma base de treina-
mento dos seguidores de Abu Nidal.
Kadhafi desmentiu qualquer ligação com
os atentados.

Além do jornalista MacCarthy, estão
agora em poder de seus seqüestradores
no Líbano 16 estrangeiros: oito franceses,
cinco americanos, um irlandês, um italia-
no e um sul-coreano.

Irlandesa com bomba é presa
, Londres — Uma mulher irlandesa foi

detida num dos terminais do aeroporto
londrino de Heathrow quando se prepa-
rava para embarcar num Boeing-747 da
companhia israelense El Al com destino a
Tel Aviv, levando no fundo falso de sua
sacola uma bomba-relógio com 5 quilos
de explosivos, programados para expio-
são durante o vôo. A polícia acredita, no
ejitanto, que a bomba foi colocada na
sgçoia sem seu conhecimento, pelo na-
morado de origem árabe que a acompa-
nhou ao aeroporto e fugiu quando ela foi
detida.

O inspetor George Churchill Cole-
man, chefe do esquadrão antiterrorismo
da Scotland Yard, identificou o suspeito
— pai da criança que a mulher interroga-
da espera — como Nezdar Hindawi, de
cerca de 35 anos. Elogiou o guarda de
segurança da El Al que, suspeitando do
peso da sacola, encontrou a bomba, afi-
nal desativada. Mas não quis comentar o
fato de que o dispositivo passou sem ser

detectado pelos controles eletrônicos an-
teriores. Outras fontes policiais comenta-
ram que o raio-X dificilmente detecta
explosivos plásticos.

Heathrow é, juntamente com o de
Frankfurt, o aeroporto de maior movi-
mento da Europa, e considerado um dos
de melhor segurança. O terminal 1 — de
onde partem vôos de empresas considera-
das de "alto risco", como a El Al, a
irlandesa Aer Lingus e as linhas Aéreas
Sul-Africanas — foi evacuado, com sus-
pensão dos vôos por mais de quatrohoras. A sacola, segundo a polícia, podiadestinar-se ao compartimento de baga-
gens, já que os passageiros da empresa
israelense acompanham todas as malas
até o momento do embarque — para o
qual faltavam cerca de 20 minutos quan-
do a mulher foi detida. Empregada de um
hotel, ela viajava a Tel Aviv em férias, e
poderia inadvertidamente ter causado a
morte dos 400 companheiros de vôo.

Embaixadas sofrem atentados
Túnis, Praga, Varsóvia e Cartum —

As manifestações de protesto contra os
Estados Unidos prosseguem em vários
países: cinco bombas incendiárias foram
lançadas contra o prédio da embaixada
americana em Túnis (Tunísia), e um
grupo de árabes apedrejou a missão di-
plomática dos Estados Unidos em Praga
(Tcheco-Eslováquia). Houve ainda pro-
testos em frente às embaixadas dos Esta-
dos Unidos e da Inglaterra em Varsóvia
(Polônia).

Em conseqüência do atentado contra
William Cokals, funcionário da embaixa-
da americana em Cartum, ferido com um
tiro na cabeça quarta-feira, o governo dos
Estados Unidos decidiu retirar todas as
famílias de seus diplomatas e parte do
pessoal da missão diplomática na capital
sudanesa. A retirada das cerca de 500
pessoas começará hoje.

Na Nigéria, houve manifestações an-
(iamericanas em várias cidades e os Esta-
>dos Unidos decidiram fechar ao público
sua embaixada e os consulados. O diretor
de segurança do Departamento de Esta-
do, Robert Lamb, informou que nos
últimos dias foram feitas dezenas de"àJneaças contra as missões diplomáticas
americanas. Segundo Lamb, os Estados
Unidos têm 263 sedes diplomáticas no

mundo, "mas estamos preocupados so-
mente com cerca de 70 delas". O número
de marines (fuzileiros navais) que guar-dam as missões diplomáticas aumentou
25%, disse Lamb.

Pelo segundo dia consecutivo, milha-
res de espanhóis saíram às ruas de Madri
para condenar o ataque americano à
Líbia. A multidão, liderada pelo dirigen-
te comunista Santiago Carrillo, levava
uma grande faixa com a frase "Contra a
agressão ianque". Em Amsterdã, a poli-cia holandesa dispersou cerca de 3 mil
manifestantes que protestavam perto do
consulado americano; duas pessoas fo-
ram presas e uma ficou ferida. Houve
ainda protestos na Cisjordânia e em Bei-
rute, onde centenas de xiitas desfilaram
em frente ao prédio da embaixada ameri-
cana — destruído parcialmente por um
atentado a bomba, em 1983 — gritando"Morte à América".

Em São Paulo, telefonemas anôni-
mos, denunciando uma bomba em dois
aviões da empresa americana Panam e d^
VASP, mobilizaram funcionários do In-
fraero no Aeroporto Internacional de
Guarulhos e peritos da Polícia Federal,
que vasculharam os aparelhos e vistoria-
ram as bagagens. Como nada foi encon-
trado, depois de quase seis horas de
atraso, os aviões puderam levantar vôo.

Americanos cancelam em

massa viagens à Europa
" Nova Iorque — Agentes de viagem~êffi todos os Estados Unidos acusaram

úm surto devastador de cancelamentos de
viagens à Europa nos dois dias que se
seguiram ao ataque americano à Líbia. O
agçnte de viagens Hal Green, presidente
da MacPherson Traveis, estima que cerca
de 90% das passagens sejam canceladas,
o que considerou "compreensível" devi-
do ao medo de novos ataques. Algumas
agências chegam a se recusar a tocar no
jaSsunto.

Companhias aéreas oferecem des-
contos de 150 dólares, mas nem isso atrai
os'viajantes. Em Houston, as agências"jèstão abarrotadas de pedidos de cancela-
mento, ainda que isso represente multa
de até 100 dólares, e uma delas incentiva
os passageiros a utilizarem companhias e
aeroportos de menor porte ou vôos freta-
dos com direito a escolta aérea. Já em
Los Angeles, os agentes vêm sendo mais
solicitados a prestar informações sobre a
situação na Líbia que para desmarcar
bilhetes." 

Com relação ao turismo europeu,

fiaíses 
mais ligados ao conflito, como

tália, Grécia e, em menor escala, Fran-
ça, Inglaterra e Alemanha, estão sendo
evitados. Algumas agências simplesmen-
te deixaram de vender passagens para

..estes lugares, temendo as conseqüências
que poderão advir de um novo ataque.

Por outro lado, cresce o turismo
interno americano e a procura por re-
giões consideradas seguras como o Cana-
dá, Japão, Caribe, Escandinávia, e mes-
mo a União Soviética.

— Em apenas um dia, todo o sentido
das rotas parece ter virado de Leste paraOeste. — comentou Ellen Grosser, da
Rosenbluth Travei Agency, de Filadélfia,

pouco depois de uma senhora ter trocado
seu bilhete para a Europa pela Califórnia
como local de férias.

No momento considerado crítico pa-
ra a definição do programa de férias,
várias pessoas têm telefonado aos aero-
portos expressando suas apreensões e -
indagando a respeito de novas normas de
segurança adotadas nos aeroportos.

Enquanto isso, a Administração Fe-
deral de Aviação, FAA, impôs novas
condições às companhias americanas com
rotas para o exterior, "mantidas em sigilo
por motivos óbvios". Uma das mais visí-
veis acontece no Aeroporto Internacional
de 0'Hare, em Chicago, onde o número
de guardas de segurança foi dobrado.

Outro fator que aumenta a apreensão
é o medo de seqüestras como o do avião
da TWA em Atenas, em junho passado.
Linda Davney, chefe de um dos escrito-
rios da Elliott Travei, voltando de uma
viagem de cinco dias a Alemanha, Suíça e
Áustria, contou que o clima lá é "muito
tenso" e no avião em que retornou aos
EUA, as normas de segurança foram as
mais rígidas que já viu.

A promoção turística da Espanha nos
Estados Unidos foi suspensa definitiva-
mente na semana passada, depois das
primeiras agitações políticas no Golfo de
Sidra.

Também no Brasil cresce o número
de americanos à procura de um lugar
seguro para passar as férias. A VARIG,
que nesta época do ano não costuma ter
vôos com mais de 70% tia lotação permi-
tida, tem seus vôos procedentes de Nova
Iorque, Los Angeles e Miami com quase
90% de lotação, freqüência equivalente à
do carnaval.

Os alvos militares atingidos
Washington — Fotos da AFP

Pentágono divulgou fotos do ataque,
da aviação americana contra a|y,qç.,'.
Iíbios na terça-feira que destruiu

pelo menos 12 aeronaves de fabricação soviétir/.
ca no chão. No aeroporto militar de Benina,''
na cidade de Benghazi, 640 quilômetros á1'
Leste de Trípoli, bombardeiros A-6, da 6à
Frota americana, destruíram um Fokker-"27,"
de fabricação holandesa, pelo menos quatrocaças MIG-23, dois helicópteros MI-8 e danífi;Jr'
caram outro MI-8, todos de fabricação soviéti-
ca. O porta-voz do Pentágano, Robert Si/jís'"
afirmou que houve danos bastante significati-
vos nas instalações militares de Bengazi, usa,-",
das como "posto alternativo de comando";
para operações terroristas. Sims afirmou que;13 dos 24 bombardeiros F-lll e 12 dos 14 A-
6E realizaram operações de bombardeio..a
baixa altura antes do nascer do dia de terça-1
feira. Cinco F-lll e dois A-6E cancelaraifi':
suas missões antes de chegar ao alvo: três F-
111 tiveram problemas técnicos e os demais '
não atacaram por não terem certeza de que'atingiriam os alvos corretos. Sims disse quç.,"não há nada parecido nos anais militares
americanos", uma operação com mais de
aviões durante a noite, 24 dos quais enviados
numa viagem de 10 mil 300 quilômetros.^',
partir da Inglaterra.

ILMES do ataque divulgados pelo Pentágono
mostram um dos bombardeiros F-lll fechando
a mira sobre uma construção no meio da

fortaleza de El-Azizia, perto de Trípoli, onde Kadhafi
tinha seu centro de comando, aposentos e onde costuma-
va dormir com freqüência. Quatro bombas de 900 quilos,
guiadas a laser, foram despejadas sobre esse ponto, mas
Sims negou que Kadhafi fosse o alvo:"Queríamos atingir
o centro nervoso de treinamento de terroristas. Não
atacamos indivíduos mas uma estrutura de comando que
controla o terrorismo no mundo inteiro", disse ele. As
fotografias e filmes divulgados pelo Pentágono foram
tomados pelo sistema infravermelho, usado pelos tripu-
lantes dos bombardeiros F-lll e A-6 para identificar os
alvos no escuro, comparando-os com fotos anteriores
feitas pelos serviços de informações. Não foi divulgada
nenhuma imagem dos danosa à população civil e Sims
sustentou que o Departamento de Defesa ainda não sabe
se essas áreas foram atingidas por erro de pontaria dos F-
111 ou por mísseis antiaéreos líbios em queda, depois de
falharem em atingir os aviões americanos. Um outro
filme mostrou uma saraivada de bombas de 227 quilos
sendo despejadas sobre o setor militar do aeroporto de
Trípoli, onde gigantescos aviões de carga Ilyushin-76, de
50 metros de comprimento e capacidade de 40 toneladas,
estavam estacionado: três a cinco desses cargueiros
foram destruídos. Só não ficaram bem explicados os
danos aos apartamentos, à Embaixada francesa e à
residência do Embaixador japonês: Sims não endossou a
versão de fontes do Pentágono de que um F-lll atingido
por fogo antiaéreo deixou cair uma bomba de 1 mil
quilos em área civil.

Frota da União Soviética

vai para o Golfo de Sidra
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O discurso de Kadhafi na tevê provocou euforia

Trípoli volta à calma e

Kadhafi visita feridos
Washington e Trípoli — O governo

americano afirmou que houve rebelião
contra Kadhafi em várias unidades do
Exército nos dois dias seguintes ao bom-
bardeio de Trípoli e Bengazi, segunda-
feira, e oficiais leais ao dirigente líbio
esmagaram a revolta, "embora persistam
alguns focos". A informação foi divulga-
da por funcionários de Washington ao
final de um dia de calma em Trípoli, só
interrompido por inexplicados disparos
de artilharia antiaérea, às 21h (hora lo-
cal). Depois dos disparos, a capital líbia
entrou em blackout.

Pela segunda vez em 24 horas, a
televisão líbia mostrou o coronel Kadha-
fi. Desta vez, ele apareceu visitando
feridos no hospital de Trípoli e foi recebi-
do por médicos e enfermeiras com slo-
gans revolucionários. "Reagan, assassino
de crianças: Muammar transformou a
noite em dia", gritavam. Depois do dis?
curso do líder líbio pela tevê, na noite de
quarta-feira, o pânico praticamente desa-
pareceu da capital. A população retomou
suas atividades normais, as lojas reabri-
ram e a rádio oficial parou de tocar
músicas marciais.

O discurso de Kadhafi, que não apa-
recia em público desde o bombardeio,
causou euforia entre os líbios. Desmen-
tindo os rumores de um golpe de estado,
ou de que teria fugido do país, ele pediu
ao povo que fosse para a rua cantar e
dançar, "pois não existe motiyo para ter
medo da América". O correspondente do
jornal espanhol El País, Fernando Or-
gambides, contou que toda a cidade ficou
colada aos aparelhos de rádio e às televi-
sões e depois saiu de casa para come-
morar.

"A revolução está presente. Reagan
é um assassino", eram os contários das
pessoas nas ruas. Jovens uniformizados
dos comitês revolucionários levantavam
suas armas em sinal de vitória e até os
funcionários do hotel Bab El Bahar, onde
está a maioria dos correspondentes es-
trangeiros, soltaram gritos de apoio a
Kadhafi.

"A gritaria na Praça Verde (centro
das manifestações em Trípoli) era ensur-
decedora. Quando os jornalistas aproxi-
mavam seus gravadores, a multidão grita-
va mais forte: Não à América. Não a
Reagan. Vingaremos a morte dos inocen-
tes", descreveu o repórter do El País."Os moradores de Trípoli, depois desses
momentos de euforia, puderam descan-
sar pela primeira vez."

Em Madri, o governo rejeitou a exi-
gência de Kadhafi para que a Espanha e a
Itália proíbam a presença da 6a Frota
americana em suas águas territoriais. No
seu discurso, o líder líbio prometeu não
realizar operações militares contra o Sul
da Europa se essa exigência fosse ateiidi-
da. "Qualquer ameaça dos dirigentes
líbios é inaceitável e intolerável", reagiu
o Ministério do Exterior espanhol.

Vários vôos de companhias ociden-
tais para Trípoli foram cancelados, ape-
sar de a agência oficial Jana ter anuncia-
do a reabertura do aeroporto, fechado
desde o dia do bombardeio. Os Mig
soviéticos estacionados no setor militar
do aeroporto teriam sido um dos alvos do
ataque americano. Entre as empresas que
suspenderam os vôos estão a alemã Luf-
thansa e a espanhola Ibéria.

Moscou — Uma frota soviética está
navegando para o golfo de Sidra e alguns
navios já se encontram no Mediterrâneo,
segundo diplomatas ocidentais em Mos-
cou. O Ministério do Exterior informou
na véspera ao corpo diplomático que a
União Soviética fará pleno uso do direito
de livre navegação na área. Segundo
dados do Pentágono americano, a frota
russa do Mediterrâneo compreende 29
barcos mas nenhum porta-aviões.

Em Berlim Oriental, o dirigente da
Alemanha comunista, Erich Honecker,
advertiu que a ação militar americana
contra a Líbia poderá causar uma "esca-
lada incontrolável" na tensão mundial.
Em discurso diante do dirigente soviéti-
co, Mikhail Gorbachev, no congresso
qüinqüenal do Partido Comunista ale-
mão, Honecker mencionou efeitos nega-
tivos irreversíveis na situação européia e
no diálogo Leste-Oeste.

Gorbachev ouviu o discurso tomando
várias notas e hoje deverá fazer o seu
pronunciamento diante dos 2 mil delega-
dos. A agência de notícias da Alemanha
Oriental, ADN, desmentiu a participação
da representação diplomática líbia no
atentado à discoteca La Belle, o argu-
mento usado por Washington para atacar
a Líbia.

A agência soviética Tass anunciou
pela segunda vez uma incursão de aviões
americanos contra Trípoli, afirmando
que foram rechaçados pela artilharia an-

tiaérea líbia. Os soviéticos já anunciaram
três ataques dos Estados Unidos! Ate
Washington reconheceu só um.

A imprensa soviética prosseguiu a
catilinária contra o governo Reagan rèfè-
rindo-se à "ação pirata" com título? tipo"bandidos matam crianças" ou fazériao
várias advertências, como o Izvestia,"que
afirmou que "a força sem razão é muito
perigosa, alimenta o ódio e invoca a lei da
represália".

O porta-voz do Ministério do Exte-
rior russo, VIadimir Lomeiko, recfráÇflü
declarações americanas da véspera íle
que a União Soviética recusou-se a'jWé^-
sionar os líbios a pedido do governo
Reagan, o que poderia ter evitadiTb
ataque. Lomeiko disse que a Embaixada
russa em Berlim Oriental foi procurada
por diplomatas dos Estados Unidos dia
27 de março mas nenhuma prova corjclu-
siva foi apresentada. Segundo ele, se isso
tivesse acontecido, o Kremlin agiria pafà
evitar o atentado contra a discoteca La
Belle.

O ministro do Exterior russo Eduard
Shevardnadze enviou mensagem atf'Sd-
cretário-Geral da ONU, Javier Perèz'cfe
Cuellar, pedindo a intervenção do preâjomundial para acabar com a agrêssao
contra a Líbia:"Se nada for feito, amanhã qualquer
país se sentirá no direito de recorrer às
armas com conseqüências imprevisíveis
para a paz mundial", afirmou.

Reagan previa retaliações

Washington — Quando ordenou o
ataque à Líbia, o presidente Ronald Rea-
gan contava com uma escalada terrorista
de represália mas acredita que os atenta-
dos vão diminuir a longo prazo, afirmou
o porta-voz presidencial, Larry Speakes.

Indagado se a nova onda de violência
contra americanos e ingleses em volta do
mundo fazia parte da represália, Speakes
respondeu:

— Só o tempo dirá. Ele (Reagan)
acredita que fez o que tinha que fazer
diante dos sinais crescentes de que que
Kadhafi ia escalar o terrorismo.

Speakes disse que o governo agora
acredita que Kadhafi está vivo, diante de
sua aparição na TV, mas os Estados

Unidos não sabem onde ele se encontra:
— Sabemos de uma insurgênciadf)ili-

tar mas ignoramos sua amplitude e esta-
mos informados de que envolve alguns
escalões da guarda de elite de Kadhafi —
disse Speakes. .•»

O jornal The New York Times infórr
mou que Reagan vai fazer da falta de
apoio europeu à política americana còri-
tra a Líbia, um dos principais tópicos de
discussão no encontro dos sete grandes
do Ocidente marcado para o mês>que
vem em Tóquio. O jornal disse que o
presidente americano vai enfatizar aos
seus aliados que combater o terromão é
tarefa apenas dos Estados Unidos.

Damião quer jegue de volta

Brasília — Famoso por ter dado um
jumento de presente ao Papa João Paulo
II, o Damião do Jegue (Damião Galdino
da Silva) exige agora que o presidente
Ronald Reagan lhe devolva a estatueta
de jumento, em cerâmica, que deu ao
chefe de governo americano, dürante sua
visita ao Brasil em 1981. Acusou Reagan
de desrespeitar a "paz. amor e con-
córdia".

— Como pode um homem que traz
sempre um sorriso na face usar uma
forma tão violenta e irracional contra
seus semelhantes? — disse Damião," in-
dignado com o ataque dos Estados Uni-
dos à Líbia. Em carta entregue à Embai-
xada americana, afirmou que Reagan"não é digno de ficar" com seu presente,
porque é "um homem que joga bombas
em cima de crianças".
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Estudantes fazem fogueiras em frente a Faculdade deDireito para confer a policia

I Na Inglaterra, o quadro para a pri- avaliar a posiqao bufa em que o ministro
Imeira-ministra Margareth Tatcher e bem alemao encontrou-se em y/ashington fa-
I mais sombrio. Mesmo conseguindo apro- ce ao fato consumado apresentado pelos
Ivaqao de sua agao pelo Parlamento, ela americanos.
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CEE limita vistos e número de

diplomatas líbios na Europa

Fritz Utzeri
Correspondentet

i Paris — Os chanceleres dos 12 países
^'Comunidade Econômica Européia,
reunidos ontem em Paris, terminaram
fco'ítí' üm comunicado óbvio, afirmando
bué ludo deve ser feito para evitar uma

ÍqjÜ§'ação 
militar no conflito entre ameri-

anos e líbios, e anunciaram que apressa-
j:ãíj|| adoção de medidas para limitar o
número de representantes diplomáticos
iíbüps em seus territórios e o estabeleci-
jnento de maiores restrições para a circu-
jação de cidadãos líbios na Europa,
i - "A reunião dos chanceleres da CEE
foi" feita num clima de apreensão nas
capitais européias, mesmo após as pala-
Vra'í"algo tranqüilizadores de Kadhafi
(salvo para a Inglaterra). Enquanto as
aiiíõridades intensificam as medidas pre-
Whtivas contra o terrorismo, as manifes-
jtaçèes e os institutos de pesquisa mostra-
vam que os europeus não gostaram nada'declecisão de Ronald Reagan de bombar-
dear Trípoli e Bengazi.
, Os chanceleres europeus madruga-
ram-em Paris ontem, e antes das lOh o
.ministro holandês das Relações Exterio-
resv Hans van der Broek, presidente em
exèícício da Comunidade Econômica Eu-
ropéia, lia um comunicado no qual os
presentes à reunião propunham-se a dar
mmrrápida seqüência a medidas restriti-
$as contra os líbios no continente, medi-
das que já haviam sido decididas em
ÍHaia, menos de 12 horas antes do bom-
jbardeio americano.
Ê&s 12 chanceleres exortaram as par-•jes^em conflito a desescalá-lo, o que'kadhafi 

já fez verbalmente, enquanto na
•prática o ataque à embaixada inglesa em'Beirute, o assassinato de três reféns brita-
micos seqüestrados naquela cidade por'intôferistas muçulmanos e a tentativa de
(atentado no aeroporto de Heathrow pa-'retém confirmar os piores temores dos
:ingíeses de se tornaram alvos privilegia-
;TOl^dos terroristas.'" * 

Os chanceleres europeus reuniram-se
ffigjgjá sabedores dessas notícias, e rea-
• tonaram que o terrorismo internacional
, está na raiz do atual conflito entre a Líbia
\è. os EUA. Para superar o terrorismo,
; defenderam a intensificação da ação di-
•plomática junto aos países árabes, os
'Estados Unidos, a União Soviética, os
¦países do Leste europeu e os não-
'•alinhados, em síntese todo o mundo ou
iquase. Aos envolvidos diretamente,
J aconselharam moderação e prudência.
'Europeus 

querem
< provas do terror

Atenas, Londres e Viena — Uma
«verdadeira caça às provas que os Estados
Unidos, a Grã-Bretanha e a Alemanha

Ocidental afirmam possuir da participa-
çãò da Líbia em atentados e planos de
atentados está em curso na Europa. Elas'^âtr mencionadas com insistência, para
justificar o bombardeio americano na
Líbia, mas os três governos não as tor-
nam Públicas. Um porta-voz do governo
grego anunciou ontem que só serão ado-
tadas em seu país as medidas de restrição
,a,cidadãos e diplomatas líbios, preconiza--das pela Comunidade Econômica Euro-
péia, se as provas forem apresentadas.

A Grécia foi o país que mais violenta-
mente condenou o bombardeio america-
no, no quadro da CEE, e ontem chegou a
Atenas o vice-ministro de Relações Exte-
riores da Líbia, Ahmet Shahati. O teor

,íj£,$)jas conversas ali não foi comunicado
no encontro da CEE em Paris.

Mas não são só os gregos. A resolu-
çãç-em que o Parlamentp Europeu con-
iéhòu o bombardeio também exige que
ps Estados Unidos apresentem as tais
provas à ONU. A mais esperada é a de
que' comunicações radiofônicas que te-
íiam sido interceptadas entre a represen-
tação líbia em Berlim Oriental e Trípoli
confirmariam que os homens de Kadhafi
é que promoveram o atentado que numa"fepteca de Berlim Ocidental, no dia 5,

t matou um soldado americano, uma mu-
turca e feriu 230 pessoas.

£ • Na quarta-feira, o chanceler alemão
tfelmut Kohl disse ao Parlamento que

^gli.Ministério do Interior também inter-
çcptara as ditas comunicações, o que já
haviam afirmado ter feito os serviços de
•informação dos Estados Unidos. Mas
ninguém sabe se há gravações ou quais-
quer outras evidências palpáveis.— nem
mesmo o ministro da Economia de Kohl,'Martin Bangemann, segundo admitiu em
^ptrévista a um jornal alemão. O minis-
tro britânico de Relações Exteriores,
Geoffrey Howe, prometeu fornecer aos
demais europeus "provas irrefutáveis"
relativas a este e outros atentados.

Na Áustria, continua causando de-
vastação nas relações com o Estados
tinidos a divulgação pública — sem pré-
via-comunicação ao governo de Viena
de-um discurso em que Vernon Walters.-o representante americano na ONU, afir-
mou na terça-feira ter sido descoberto um
plano líbio para atacar ontem um "alvo
Dão identificado" na capital austríaca.
Maiores detalhes não foram fornecidos.
jO ministro do Interior, Karl Blecha, não
SC...conforma com os danos que terá
causado ao turismo esta 'irresponsável
divulgação de boatos".

-Ação é condenada

no Parlamento
| Estrasburgo — Por maioria de ape-""nas 

4 votos, o Parlamento Europeu ado-
tou resolução de emergência proposta
pelo bloco socialista, condenando o ata-

âue 
americano à Líbia como "violação

agrante do direito internacional", 'peri-
'gosa escalada de violência no Mediterrâ-
''nec" e "grave ameaça para a segurança
internacional e a paz".1 A resolução exorta também os países
membros da Comunidade Econômica-Européia a questionarem a credibilidade

¦ da posição do governo britânico, segundo
a qual não sabia que o ataque se daria
quando o ministro Geoffrey Howe parti--cipou de reunião com seus 11 colegas em
Haia. na segunda-feira.

No final da reunião, sorridentes 11
chanceleres posaram para a TV, e singu-
larmente o britânico Geoffrey Howe não
participou da sessão de fotos nem da
pequena entrevista à imprensa, pois teve
de voltar a Londres para uma reunião
urgente do conselho de ministros. Os
chanceleres presentes fizeram ainda
questão de reafirmar que nenhum dos
participantes da reunião de Haia sabia"de maneira precisa" que um ataque
americano estava prestes a desencadear-
se contra a Líbia. O termo "preciso" é
que dá todo o tom da sutileza diplomáti-
ca. Na verdade, antes da reunião de
Haia, a Inglaterra já havia sido consulta-
da e aprovado o uso de suas bases, e a
Espanha e a França já haviam negado o
direito de sobrevôo de seus territórios
pelos F-l 11 dos EUA.

Na Europa, a ação dos EUA conti-
nua sendo condenada pela maioria dos
políticos, da imprensa e da opinião públi-
ca. Curiosamente, na França a opinião
pública pareceu mais identificada com a
atitude de Reagan do que na Inglaterra.
Uma pesquisa que será divulgada hoje
mostra que 41% dos franceses condena-
ram a atitude americana de bombardear a
Líbia, mas nada menos que 39% dos
entrevistados acharam que Reagan agiu
certo, praticamente um empate estatís-
tico.

Mas entre achar bom e participar vai
uma certa diferença. Assim, quando
questionados sobre se o governo fez bem
em não autorizar o sobrevôo de seu
território, 55% dos franceses acham que
sim. De uma forma ou de outra, as
bombas jogadas em Kadhafi acabaram
acertando, pela primeira vez, na coabita-
ção, com as declarações do ex-presiderite
Valéry Giscard d'Estaing e de Jean Leca-
nuet, presidente da UDF (da coalizão
direitista majoritária), que condenaram a
atitude do governo, achando que Paris
deveria ter permitido a passagem dos
aviões.

Giscard disse — taxativo — que antes
de tudo o Ocidente deve dar provas de
solidariedade, enquanto Lecanuet foi
mais venenoso, ao dizer que a coabitação
transformou-se em cogestão, criticando
assim a identidade de pensamentos de-
monstrada pelo primeiro-ministro Jac-
ques Chirac e o presidente François Mit-
terrand.

Na Inglaterra, o quadro para a pri-
meira-ministra Margareth Tatcher é bem
mais sombrio. Mesmo conseguindo apro-
vação de sua ação pelo Parlamento, ela

teve que ouvir críticas duras de vários
líderes conservadores, a começar pelo ex-
primeiro-ministro, conservador como
ela, Edward Heath, que considerou im-
possível acreditar que será possível pôr
fim ao terrorismo bombardeando ci-
dades.

Mas o mais sério para Thatcher são
as pesquisas de opinião pública. Todas,
sem exceção, mostram que cerca de 70%
dos ingleses condenam a ação americana
e a autorização de Thatcher de usar suas
bases para a ação militar. Os ingleses —
perturbados — acham que a primeira-
ministra deixou-se levar demais por sua
confessada admiração e amizade por Ro-
nald Reagan, em detrimento dos interes-
ses britânicos.

Nas cidades próximas às bases, o
clima é de quase revolta contra Thatcher
e os americanos. Muita gente, entrevista-
da pela TV nas ruas, afirmava que quem
estaria sujeito a eventuais atos terroristas
seriam eles, e não Reagan ou Tatcher, ou
ainda os americanos em geral. Em outras
sondagens, também presentes ontem na
imprensa britânica, o Partido Conserva-
dor caiu para terceiro lugar na preferên-
cia dos eleitores, atrás dos trabalhistas e
dos liberais.

Na Espanha, citada nominalmente
entre os agradecimentos de Kadhafi mas
advertida pelo ditador líbio para que não
permita o reabastecimento dos navios da
6a Frota nas bases em seu território, a
ação americana faz novamente crescer a
oposição da opinião pública ã permanên-
cia do país na OTAN, objeto de um
plebiscito recente no qual o sim dado à
organização atlântica foi muito mais uma
conseqüência do prestígio político de Fe-
lipe Gortzalez do que de urna vocação de
alinhamento.

Na Alemanha, a opinião pública,
segundo as pesquisas, desaprova a ação
americana por uma maioria de 75%, uma
maioria que invade as fronteiras do pró-
prio partido do chanceler Kohl. Os ale-
mães estão ainda mais embaraçados por-
que depois da reunião dos europeus em
Haia, que terminou pela exortação para
que se evitasse qualquer ação militar
(votada até pela Inglaterra), o ministro
de Relações Exteriores Hans Dietrich-
Genscher foi enviado a Washington como
porta-voz do grupo para explicar a posi-
ção dos europeus à Casa Branca. É fácil
avaliar a posição bufa em que o ministro
alemão encontrou-se em ,Washington fa-
ce ao fato consumado apresentado pelos
americanos.

American Express foi alvo de alarme falso de bomba

Medo de bomba desencadeia

psicose coletiva na Itália

Araújo Netto
Correspondente

Roma — O vento de guerra que
passou por aqui deixou pelo menos uma
seqüela grave: uma espécie de psicose
coletiva, que está levando a gente da rua
a ver bombas terroristas em toda parte.

Ontem de manhã, em Roma, nos
escritórios centrais do American Express,
um telefonema anônimo com faso alarma
de bomba e a bolsa de um eletricista que
procurava localizar e desativar um curto-
circuito criaram três horas de pânico
generalizado na famosa Piazza di Spagna.
uma das mais bonitas e freqüentadas
praças romanas. A bolsa abandonada e
vista no canto de uma sala de atendimen-
to da clientela (turistas quase todos) foi
suficiente para excitar a imaginação e os
nervos de mais das 60 pessoas que se
encontravam no local.

A correria só não foi maior do que a
gritaria. Em poucos minutos, a bela e
lendária praça no centro mais comercial
da cidade foi inteiramente circundada por
centenas de homens armados e assusta-
dos. A legendária, fotogênica e universal-
mente conhecida escadaria da velha pra-
ça transformou-se numa área evacuada.
Não ficou um só jovem punk, nenhum
camelô, sorveteiro, pintor de retratos ou
artesão, que formam a colorida fauna que
todos os dias ocupa os mil degraus da
escadaria. Até a turma do baseado deu no
pé.

Não faltou quem visse e apontasse
sem a menor hesitação um grupo de
árabes suspeitos. Com alguns jovens mais

Estudantes fazem fogueiras em frente à Faculdade de Direito para conter a polícia

Chile invade campus e Cuba lembra

i A r _ Tj . Baía dos Porcos

prende 
451 estudantes 25 anos depoisi' P™ 1 ,J„ ,lnn ..UniviUrip rir* í>nr nAm o r\»*iPirtSantiago — Soldados com pintura de

camuflagem e armados com metralhado-
ras apoiaram os carabineiros (polícia mi-
litar) na invasão de dois campi e na prisão
de 451 universitários em Santiago, no
terceiro dia- de greve nacional dos estu-
dantes no Chile. O Conselho das Federa-
ções de Estudantes do Chile havia convo-
cado apenas paralização de 48 horas dos
universitários, que acabaram recebendo
apoio dos secundaristas e ampliando o
protesto.

O total de estudantes feridos na dura
repressão em Santiago não foi divulgado
de imediato. O confronto começou na
Universidade Metropolitana, onde os es-
tudantes que a ocupavam obrigaram o
reitor, Álvaro Arriagada, a pedir a re-
núncia e declarar que era contrário à
intervenção da ditadura nas universita-
des. Desde 1973, os reitores são nomea-
dos pelo general Augusto Pinochet.

As aulas na Universidade Metropoli-
tana estavam suspensas devido às lutas
ocorridas nos dois primeiros dias de gre-
ve, quando os estudantes enfrentaram a
polícia militar a pedradas. A invasão de
ontem foi precedida pelo lançamento de

bombas de gás e terminou com a prisão
de 237 estudantes. Nas vizinhas Faculda-
des de Ciências e Artes da Universidade
do Chile, além de gás lacrimogêneo, foi
usado canhão d'água e o total de presos- alcançou 214. —

Pelo menos 46 estudantes ficaram
feridos desde o início da greve nacional e
o total de presos era até ontem 208. Os
incidentes mais graves haviam ocorrido
em Arica, a 2 mil km ao Norte de
Santiago, onde a sede da Universidade de
Tarapaca foi ocupada pelos estudantes.
Quando a polícia invadiu o prédio, a luta
foi tão dura que provocou um incêndio,
destroçou salas de aulas, feriu 30 pessoas,
entre as quais carabineiros, e resultou em
100 prisões.

Os dirigentes estudantis qualificaram
a greve de "êxito completo" e advertiram
que estão preparados para se unir a uma
paralisação geral do Chile, organizada
por líderes sindicais e políticos da oposi-
ção. Na semana que vem, deverão ser
realizadas várias reuniões da Assembléia
Nacional de Mobilização, para definir o
documento chamado Pedido do Chile, a
ser divulgado dia Io de maio, em ato
público.

Abreu Sodré 
quer 

um

Itamarati mais 
jovem

Brasília — O ministro das Relações
Exteriores, Abreu Sodré, admitiu ontem
a deputados da Comissão de Relações
Exteriores que deseja "acabar com a
política de punhos de renda do Itamara-
ti", através de uma ampla reforma da
carreira diplomática. Ele esteve na Cã-
mara para cumprimentar o novo presi-
dente eleito da Comissão, Pedro Colin
(PFL-SC), e aproveitou para pedir aos •
parlamentares apoio e pressa na tramita-
ção do projeto de reforma.

— Tratei, com os deputados, do re-
juvenescimento do Itamarati — disse So-
dré à saída do encontro, numa alusão ao
projeto que deverá abrir maior espaço
aos jovens diplomatas, hoje bloqueados
por um grupo de antigos embaixadores
que não desejam deixar seus postos privi-
legiados no exterior. O chanceler solici-

tou aos deputados seu empenho na apro-
vação da reforma antes de julho, para
evitar o esvaziamento do Congresso na
época pré-eleitoral.

Sodré colocou-se à disposição da Co-
missão para prestar depoimento logo
após o regresso das viagens que fará à
Arábia Saudita e a Portugal-

— Não precisa nem me convocar,
basta que me convidem e eu estarei aqui
— prometeu. — Eu quero ter um enten-
dimento muito estreito com o Poder
Legislativo e, em especial, com a Comis-
são de Relações Exteriores da Câmara.
Esta é uma retribuição ao meu passado
parlamentar.

Após a conversa de 55 minutos com
os deputados, o chanceler — que não
recebe a imprensa dentro do Itamarati —
concedeu uma pequena entrevista coleti-
va.

morenos, a polícia não foi nada gentil,
nem mesmo pediu desculpas, depois, pe-
los bofetões que andou distribuindo.

O pânico só passou depois que uma
nervosa equipe de peritos desativadores
de explosivos conseguiu abrir a bolsa do
eletricista, e nela só encontrou inócuas
ferramentas e instrumentos de trabalho.

Quase à mesma hora. um avião Foc-
ker 28 das Linhas Aéreas Austríacas, em
menos de duas horas fez duas aterrissa-
gens de emergência no aeroporto militar
de Ciampino. Todas as duas aterrissagens
provocadas e autorizadas por informa-
ções da torre de controle. E pela mesma
suspeita infundada: a possível presença
de uma bomba-relógio num vôo charter
cheio de senhores e senhoras que tinham
vindo a Roma para ver o Papa.

Hoje. as primeiras páginas dos jor-
nais e o debate parlamentar dão mais
destaque à história de uma entrevista
exclusiva do coronel Muammar Kadhafi,
que a RAI-Uno, principal rede televisiva
estatal da Itália, teve medo de transmitir
— embora a tivesse exibido e oferecido
para as maiores networks dos Estados
Unidos.

A entrevista foi realizada pelo jorna-
lista Enzo Biagi, horas antes do bombar-
deio de Trípoli. Deveria ter sido transmi-
tida terça-feira à noite. À última hora,
para atender a recomendações e apelos
de parlamentares do pequeno partido
Social-Democrata, que disputa (com os
republicanos) o direito e a etiqueta de
maior "Partido Americano" da Kalia, a
direção geral da RAI decidiu congelar a
entrevista

amigo que 
"fala 

demais"-
Brasília — O presidente José Sar-

ney já elegeu o ministro que mais
trabalho deu ao governo desde o dia
em que foi empossado o novo ministé-
rio. Trata-se do chanceler Roberto de
Abreu Sodré, um dos melhores ami-
gos de Sarney no ministério, cuja
atuação à frente do Itamarati tem
causado grandes embaraços para o
Palácio do Planalto. "O Sodré precisa
falar menos", disse o presidente na
semana passada a outro ministro, re-
conhecendo os problemas criados pe>
lo chanceler, um novato em assuntos
relativos à política externa.

A irritação de Sarney com Abreu
Sodré começou antes mesmo da posse
do novo ministério. Na véspera da
cerimônia de transmissão dos cargos
no Palácio do Planalto, o chanceler
foi desmentido em nota oficial redigi-
da pelo próprio presidente, por ter
admitido a revisão da reserva de mer
cado para o setor de informática.
Durante dois meses, uma série de
declarações desastradas do ministro
repercutiram mal dentro do Planalto,
até que veio a recomendação presi-
dencial: o ministro deveria evitar falar
á imprensa. Nos últimos dias, a cota-
ção de Abreu Sodré junto ao presi-
dente começou a subir novamente.

O próprio Abreu Sodré reconhe-
ce sua dificuldade para tratar de te-
mas da política externa. Por isso.
pediu uma trégua aos jornalistas cre-
denciados no Ministério das Relações
Exteriores Primeiro, reuniu-se com
os repórteres brasileiros e no dia
seguinte com os estrangeiros Duran-
te essas reuniões, na sala Rio de
Janeiro do Itamarati, o chanceler afir-
mou: "Isso aqui é uma arena, eu sou o
touro e vocês são os toureiros que me
atiram farpas. Não tenho ainda sufi
ciente conhecimento do assunto. Por
isso, chamei-os aqui para pedir uma
trégua".

O chanceler foi claro ao afirmar:"Eu não vou voltar a falar com vocês
enquanto não me certificar melhor
das coisas aqui dentro". Dito isto.
Abreu Sodré continuou comendo su-

rubim defumado, pato e mousse de
limão, mas só falou de política inter-
na. A reunião do chanceler com os
jornalistas foi precedida de um encon-
tro realizado em seu gabinete, com o
secretário-geral, Paulo Tarso Flexa de
Lima, o chefe de gabinete, João Ta-
bajara, e o assessor para assuntos
bilaterais, Renato Prado Guimarães,
que lhe recomendaram mais cautela
nas declarações à imprensa.

Questões delicadas que esperam
o chanceler na Câmara: a posição
brasileira em relação à guerra EUA-
Líbia; o reatamento com Cuba; e a
posição adotada nos conflitos na
América Central, sobretudo na Nica-
rágua.

Quando foi desmentido oficial-
mente, pela primeira vez, na véspera
da posse, ao criticar a reserva de
mercado da informática. Abreu Sodré
tentou consertar a situação, afirman-
do: "A lei de informática não é um
dogma." O desmentido ao desmenti-
do também não agradou ao Planalto.
O presidente convocou-o para o pri-
meiro puxão de orelhas. O ministro
cometeu outra gafe quando o fugiu às
recomendações do Itamarati e disse
que o reatamento das relações com
Cuba sairia até o fim do ano. Pela
primeira vez, uma entidade brasileira
fixava uma data para a resolução da
questão, o que destacava das declara-
ções feitas no Palácio do Planalto.

Dias depois, Sodré admitiu a pos-
sibilidade de o governo brasileiro aju-
dar a Colômbia no combate ao grupo
guerrilheiro M-19, o que era oficial-
mente negado pelo Planalto e pelo
próprio Itamarati. Na primeira via-
gem ao exterior como ministro, a
Punta Del Leste, para a reunião-do
Grupo de Contadora, o ministro co-
meteu o primeiro deslize internado-
nal. Rejeitou de imediato uma pro-
posta sandinista para a formação de
uma comissão civil de vigilância da
fronteira da Nicarágua com a Costa
Rica. quando a posição do governo
brasileiro é a de nunca descartar uma
proposta destinada a mediar conflitos.

Havana — Cartazes com a silhueta de
um soldado, lembrando que "todos de-
vem ficar alertas" contra um possível
ataque americano cobriram as paredes de
Havana para comemorar o 25° aniversá-
riõ dã ffacassada invasüó da Baiadõs
Porcos. Programas de rádio e televisão
também lembraram a tentativa america-
na de derrubar Fidel Castro, mas as
comemorações oficiais só ocorrerão ania-
nhã, quando o vice-presidente Raúl Cas-
tro (também ministro da Defesa) coman-
dará uma parada militar na capital cuba-
na.

Hoje, jovens cubanos praticam es-
portes e se bronzeiam sob o sol caustican-
te das praias da Baía dos Porcos, onde
numa segunda-feira, 17 de abril, 1 mil 500
exilados cubanos — organizados, treina-
dos, financiados e comandados pelos Es-
tados Unidos — desembarcaram para
depor o jovem governo socialista. Erti
apenas 72 horas os invasores foram der-
rotados, a maioria levada como prisionei-
ros, acarretando embaraço e críticas de
todo o mundo aos americanos.

Foi um caso espetacular de desorga-
nização, afirmam os historiadores, adi-
cionada a prerrogativas e informações
falhas. Depois, de nada adiantaram os
esforços do presidente John Kennedy
para convencer a opinião pública de que
tudo foi obra exclusiva dos exilados anti-
castristas.

A hostilidade dos Estados Unidos
contra Fidel Castro, que levou Cuba à
órbita soviética, ainda não esfriou. Em
contrapartida, o líder cubano — que já
foi alvo de oito complôs de assassinato da
CIA — desenvolveu um ódio inflexível
contra o governo americano. Um embar-
go comercial imposto por Washington
seis meses antes da invasão da Baía dos
Porcos continua em vigor e a maioria dos
americanos são proibidos de entrar em
Cuba. No Norte da Ilha, foram construí-
das trincheiras e campos de treinamento
onde, todo sábado, milicianos jovens e
velhos se preparam para o que chamam
de "guerra de todo o povo contra o
invasor comum".

Um acordo de imigração assinado
entre os dois países há um ano e meio foi
suspenso por Fidel Castro depois que os
Estados Unidos puseram no ar a Rádio
Marti, um serviço de radiodifusão dirigi-
do a Cuba com propaganda contra o
governo socialista. O fracassado acordo
foi a última tentativa de melhorar a
relação entre os velhos inimigos.

Mercenário condenado
Jean Schramme, ex-chefe mercená-

rio belga que combateu no Zaire, antigo
Congo Belga, foi condenado a 20 anos de
trabalhos forçados por um tribunal, pelo
assassinato de seu compatriota Maurice
Quintin, em maio de 1967. Schramme
chegou a chefiar tropas secessionistas de
Moisés Tchombe e um batalhão militar
em província rebelada, nomeado pelo
presidente Mobutu. De volta à Bélgica
em 1968, foi preso e libertado, refugian-
do-se no Brasil.
Waldheim e os iugoslavos —
O ex-secretário-geral da ONU Kurt Wal-
dheim, candidato à presidência da Aus-
tria, admitiu pela primeira vez, em entre-
vista ao New York Times, que teve co-
nhecimento de atrocidades cometidas pé-
lo Exército alemão contra partisans iu-
goslavos quando ele servia na Iugoslávia.
Ressalvou no entanto que apenas rece-
beu relatórios a respeito, como tenente
encarregado de informar sobre as condi-
ções de batalha, e que estava longe de
onde ocorreram os fatos.

Atentado em Beirute — Pelo
menos 27 cadetes do Exército sírio mor-
reram e muitos outros ficaram feridos em
sete explosões ocorridas em alguns ôni-
bus na região costeira da Síria, segundo
emissoras de rádio cristãs libanesas. As
autoridades sírias não comentaram, mas
fontes políticas lembraram que no mês
passado uma explosão semelhante só foi
admitida oficialmente 4 dias depois, e
atribuída a comandos iraquianos.

Svetlana nos EUA—Um fundo-
nário da alfândega americana em Chica-
go confirmou que Svetlana Alliluyeva, a
filha de Stalin, chegou na quarta-feira a
esta cidade procedente de Moscou com
escala em Zurique, mas não quis divulgar
onde se estabelecerá. Svetlana abando-
nou a União Soviética em 19967, indo para
os Estados Unidos, mas retornou a seu
pais de origem em 19S4, dizendo-se de-
cepcionada com o modo de vida oci-
dental."
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Seu bolso

governo prepara um
decreto regulamen-
tando a cobrança das

consultas de médicos e den-
tistas. A intenção oficial é
congelá-las pelo 

"pico", isto
é, nos valores vigentes em
fevereiro, já que fica difícil

i aplicar-lhes a fórmula do va-
lor médio dos últimos seis
meses. Para isto, seria neces-
sário levantar um volume tão
grande de dados que a tarefa
fica quase impossível.

A medida está sendo exa-
minada pelas autoridades
econômicas em regime de
urgência, já que estes servi-

; ços de saúde, aliados ao pre-
ço do vestuário, vêm sendo

, os responsáveis pelo índice
de inflação de abril estar es-

; capando de zero, adiantou
um assessor do ministro do

! Planejamento.

Dica

Quem tem prestação a
pagar não deve atrasá-la
nem um dia sequer. O
comércio está cobrando
multa de 3% mais juros
de mora de 1% sobre seu
valor. Uma prestação de
Cz$ 1 mil 500, por exem-
pio, se for quitada com
um atraso de 4 dias, leva
um acréscimo de quase
Cz$ 50,00.

Multa menor
A taxa de 10% de multa cobrada

pela Telerj sobre as contas atrasadas
vai abaixar. O novo índice — queterá efeito retroativo a março —
ainda está sendo
definido em Bra-
sOia, podendo ser
de 3%, conforme
previsão de fonte
da empresa. Com
isto, quem pagou
sua conta telefô-
nica fora do pra-
zo, no mês passa-
do, vai ter a diferença ressarcida pelaTelerj — ou seja, em seu débito de
junho será creditado 7%.

Com a indefinição do percentual
da nova taxa, nas contas de abril já
emitidas pela Telerj, não constará o
valor com multa. Ele será cobrado

posteriormente.
Quem estiver

a fim de receber
em prazo curto
sua restituição de
1% deve se co-
municar com a
Telerj. Basta dis-
car o prefixo do
bairro em que

mora e acrescentar os números 2040,
avisando a telefonista que pagou
multa de 10% por atraso, em março.

INAMPS

O Conselho Federal de Me-
dicina comunicou aos 26 Conse-
lhos Regionais de todo o país
que o Inamps e as entidades
médicas estão de acordo em apli-
car, nos pagamentos dos honorá-
rios médicos de profissionaisconveniados com aquele institu-
to, o artigo 19 e seu parágrafo
único do Decreto-lei 2284/86,
que estabelecem o seguinte: to-
dos os salários e remunerações
serão convertidos em cruzados a
partir de Io de março, pelo valor
médio de remuneração real dos
últimos 6 meses e que sobre o

resultante em cruzados será con-
cedido abono de 8% (cálculo
igual ao dos salários).

A proposta foi debatida on-
tem, no Rio, pelo o presidentedo CFM e pelo presidente do
Inamps, Hésio Cordeiro, quecomprometeu-se a levá-la ao mi-
nistro da Previdência e Assistên-
cia Social, Rafael de Almeida
Magalhães, acrescentando-lhe
outra: de que a remuneração dos
profissionais seja reajustada au-
tomaticamente sempre que a va-
riação da inflação atingir 20%.

Custo de vida
O custo de vida,

no Rio de Janeiro,
baixou 0,33% no
mês de março, com
a alimentação cain-
do 2,6%. O dado é
da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV),
que continua levan-
tando mensalmente
o comportamento
dos preços.

Dos 433 itens de
produtos que com-
põem o índice de
preços ao consumi-
dor, no Rio (ÍPC-
RJ), os economistas „ (
do Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da instituição, revelaram que110 registraram queda de preços,
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209 permaneceram
estáveis e 114 tive-
ram pequenas altas,
em sua maioria.

Entretanto, 18
itens ainda subiram
acima de 10%, ape-
sar do plano cruza-
do. Dentre eles, pre-
dominaram os horti-
granjeiros, pesca-
dos, queijos, banha,~~ bacalhau e até a ge-

Uf? léia de mocotó, que,
mesmo tabelada pe-
Ia Sunab, subiu 25%
no período. Tam-
bém alguns serviços

pessoais, como sapateiros, tintura-
rias e cabelereiros, extrapolaram a
casa dos 10%.

IBGE
O IBGE vem recebendo uma

média de SOO consultas diárias em
seu programa de atendimento ao
público, criado após a reforma eco-
nômica. As questões predominan-tes e que mais preocupam as pes-soas que recorrem ao programareferem-se ao reajuste dos aluguéis
residenciais, mensalidade escolar,
aluguéis comerciais, consultas médi-
cas, planos de saúde, condomínio e,
por último, salários.

Nos últimos dois dias, de um
total de 1 mil 30 ligações telefônicas
recebidas pelos seis economistas e
dois advogados que atendem ao
programa, 390 foram sobre aluguéis
residenciais. A maioria — esperan-
do que o governo discipline logo a
questão — queria saber como aigu-
mentar com o proprietário do imó-
vel, em caso de despejo. Segundo
Aluízio Barros, assessor da presi-dência do IBGE, todos os inquili-
nos que ligam para o Instituto estão
sob a ameaça de despejo.

Os telefones do programa de
atendimento ao público, do IBGE,
são os seguintes: 220-2243/ 220-
9147.

Valor

médio
Depois de uma semana de

clausura, o consultor da Repú-
blica, Saulo Ramos, o presidente
do IBGE, Edmar Bacha, e ou-
tros economistas da Seplan deci-
diram a fórmula de regulamenta-
ção da cobrança dos contratos de
prestação de serviços, que inclui
os planos de saúde, como Amil,
Golden Cross e outros.

Os novos valores das mensa-
lidades dos contratos de presta-
ção de serviços serão reajustados
pela média dos últimos seis me-
ses, em caso de serem semes-
trais, ou pela média dos últimos
12 meses, se anuais. O decreto
(que poderá ser um decreto-lei)
deve ser baixado hoje ou segun-
da-feira, contendo os coeficien-
tes de atualização necessários à
aplicação da fórmula, semelhan-
te à dos salários.

Homem à vista
Apesar de a mulher ser tida e

havida como uma consumidora nata,
pesquisa feita pela agência Alcântara
Machado, Perisci-
noto Comunica-
ções revela que o
homem de classe
média está cada
vez mais presente
nas lojas e sua in-
fluência nas deci-
sões de compras da
família vem cres-
cendo. De um total
de 350 entrevista-

dos, 30% vão aos supermercados
sozinhos. Lá, ao contrário de suas
esposas, os consumidores masculinos

visitam principal-
mente as seções de
bebidas e de pro-
dutos importados.
Por último, percor-
rem as de material
de limpeza, carnes
e verduras. Apre-
ciam passear pelas
lojas de auto-
serviços c levar su-
péríluos para casa.

Vera Saavedra Durão

Inflação do trimestre é de 42,2%
A inflonõrt nr> noír . , . . ... *. A inflação no país, de acordo com o

índice Geral de Preços da Fundação
Getúlio Vargas, ficou em 42,2% de janei-ro a março deste ano. No. primeiro bimes-
tre, a taxa acumulada estava em 35,4%.

No mês de março, quando entrou em
vigor o plano cruzado, a Fundação Getú-
lio Vargas, do dia Io ao dia 30, detectou
uma queda de preços ou deflação de
0,87%. O índice de Preços por Atacado
caiu 1,03%, o índice Nacional da Cons-
tração Civil caiu 1,05% e o índice do
Custo de Vida do Rio de Janeiro, 0,33%.

Diante destes dados, que serão divul-
gados hoje oficialmente pela FGV, é
claro que surge uma indagação: como é
possível a taxa de inflação acumulada do
ano ter subido do primeiro bimestre parao primeiro trimestre se houve queda de
preços em março? Essa alta ocorreu,
explicaram ontem técnicos da entidade,
porque foi acrescentada ao índice a infla-
ção aos últimos dias de fevereiro, periódoconsiderado de "transição" entre a vida
em cruzeiro e a vida em cruzados.

Não é muito difícil entender o que é
esse período de transição. Desde 1944,
quando a Fundação começou a calcular
seu índice de preços, (até novembro o
indicador oficial de inflação no Brasil), a
data de coleta dos dados ia do dia 26 de
um mês ao dia 25 do mês seguinte. A
inflação do mês de março, portanto,deveria medir a variação dos preços do
dia 26 de fevereiro ao dia 25 de março.

Só que com a implementação do
plano cruzado, que mudou a moeda do
país e congelou preços, a Fundação, de
comum acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, aceitou a tese
metodológica de que os preços em cruza-
dos deveriam ser medidos do dia 10 de
março ao dia 30 de março, a fim de que se
verificasse o efeito real das medidas go-vernamentais sobre os preços e partindotambém do princípio de que a economia
mudou após o decreto-lei 2283 e o decre-
to 2284.

Essa alteração na data de coleta, poroutro lado, era a única forma de não
trazer para março um resíduo de inflação
de fevereiro, que ainda media a alta de
preços em cruzeiros. Os últimos dias de
fevereiro, no entanto, não poderiam de-
saparecer da série histórica de índices de
preços da Fundação. Foi nestes dias de
transição que o órgão detectou uma alta
de preços de 6%. Acumulando a taxa de
35,4% de janeiro e fevereiro a inflação

transitória de 6% e a deflação de março,
chega-se ao resultado para o período de
janeiro a março — 42,2%.

O governo ainda não decidiu se ado-
tará como índice oficial de inflação paracorreção de salários e cadernetas de pou-
pança o IPC amplo (cuja coleta de preçosé baseada numa cesta de consumo dos
trabalhadores da faixa de 1 a 30 salários
mínimos) ou o restrito (que alcança uma
camada de renda até 5 salários). A ques-tão foi levantada ontem pelo economista
José Luiz Homem da Costa, membro do
Conselho do IPC como representante da
Central Única dos Trabalhadores.

O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ainda não completou o índice
de inflação de março, mas pela estimativa
feita com base na variação de preços do
Rio e São Paulo, o indicador ampliado
apontou uma queda de preços de 0,33%
(semelhante, portanto, ao da FGV). No
pronunciamento da última segunda-feria— segundo Homem da Costa — o presi-dente Sarney escolheu para divulgação o
índice restrito, que apresentou uma que-da mais acentuada de preços: 1,48%.

Homem da Costa participou ontem
do Fórum de Debates promovido peloConselho Regional de Economia (Core-con), ao lado da diretora do Departa-
mento de Estatística e Coleta de Preços
do IBGE, Marta Maya. Ele também
revelou que o IBGE forneceu os dois
índices ao presidente Sarney.

Em Belo Horizonte o economista
Francisco Lopes, um dos mentores do
plano de estabilização econômica, previuontem, em entrevista, que a inflação de
abril deverá ficar em torno de zero."Talvez um pouco acima, talvez com uma
pequena deflação ainda", disse, acres-
centando esperar comportamento seme-
lhante para maio e um índice entrè &%¥
7% no ano. Ele defendeu, ainda, a im-
portação de roupas para conter a especu-
iação sobre os preços do vestuário no
inverno que se aproxima.

— O congelamento de preços é mui-
to difícil neste setor, que é pouco unifor-
me, caracterizado pela sazonalidade e
regido pela moda. Já era um problema
esperado e poderá ser solucionado com a
redução dos encargos sobre a importação
—disse o professor de Economia da PUC
do Rio de Janeiro, para quem a popula-
ção poderá contribuir na luta contra a
especulação no setor.
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Confusão de índices permanece;

Cecília Costa

A urgência em anunciar à populaçãouma boa notícia — a de que o monstro
inflação havia sido combatido e com
sucesso, no mês de março — trouxe de
volta uma arapuca criada pela própriainflação: a verdadeira confusão de índices
de preços ainda existentes no país.

A queda de preços de 1,48% no mês
de março, anunciada pelo presidente José
Sarney, não era o índice nacional de
variação de preços, mas se referia apenas
a dados coletados no Rio e em São Paulo.
Não era também um índice definitivo.
Era preliminar.

E não era o IPCA — índice de
Preços ao Consumidor Amplo que em
dezembro do ano passado passou a ser o
indicador oficial de inflação no país,
servindo de base para a correção dos
salários e da poupança. Tratava-se, se-
gundo o próprio IBGE, do INPC —
índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (restrito), que corrigiu os salários de
1979 até dezembro de 1985, quando foi
substituído pelo IPCA.

É verdade que o governo tem uma
certa liberdade para mudar índices, mes-
mo sem anunciar a decisão à sociedade.
O decreto-lei 2284 menciona apenas um
tal de IPC, sem definir se é restrito ou
ampliado, o que será feito ainda por
portaria do Ministério do Planejamento.
Mas é certo que. medida pelo IPCA ou
pelo INPC, a inflação só será anunciada
pelo IBGE ao final deste mês. Devido a
problemas com o computador e também
ao fato de ter alterado o prazo de coleta
dos preços (que do dia 15 de fevereiro ao
dia 15 de março passou a ser relativa ao
período de Io de março a 30 de março), o
IBGE atrasou e muito, agora em abril, o
processamento do primeiro índice de in-
fiação do Plano de Estabilização. Um
outro complicador, aliás, foi a necessida-
de de rever o índice de fevereiro, já queseria impossível "dar um sumiço" nos
dias da segunda quinzena desse mês.

Trocar o INPC pelo IPCA ou o IPCA
pelo INPC, apesar de esses dois índices
de preços serem levantados pelo mesmn
órgão de pesquisa, não é apenas um mero
exercício de troca de siglas. A estrutura
de pesos do INPC é bem diversa da dò
IPCA, porque o INPC é montado com
base em gastos de famílias que ganhamaté cinco salários mínimos e o IPCA é
feito com base em orçamentos de famílias
que têm rendimento até 30 salários mt-
nimos. ;

Para se ter uma idéia dessa diferença,
no caso do índice restrito (INPC) (que
abrange um número muito maior de
famílias brasileiras) a alimentação terti
um peso de 49,9%, enquanto que nò
índice amplo (IPCA) pesa somentè
32,52%. O vestuário, no primeiro índice,
pesa 8,14% e, no segundo, 8,48%. A
habitação tem uma participação dè
11,37% no INPC e de 14,39% no IPCA;
enquanto que as despesas pessoais parti-cipam, respectivamente, em 8,78% e
11,77%.

Como foi a alimentação que mais
caiu em março (5%) e o vestuário o setqr
que registrou maior aumento de preço^,
seguido da habitação (devido ao aumento
dos aluguéis), no primeiro mês do planò
cruzado o INPC tende a ser menor db
que o IPCA. Ou seja, se a deflação
registrada pelo INPC ficar em torno de
1,4%, no caso do IPCA será meno(,
ficando em torno de 1% ou 0,5%. Hou-
ve, portanto, uma certa pressa por parte-do governo em anunciar o índice de
março, principalmente quando se leva em
conta que tanto o INPC como o IPCA
ainda estão em "fase de crítica", ou scjã,
apuração de correção dos dados pesqui-sados. Sem falar na questão de a taxa se
referir apenas a Rio e São Paulo, regiões
que têm participação preponderante nos
dois índices do IBGE (60,53% no INPCc
69,92% no IPCA), mas que não neutrali-
zam a participação minoritária das de-
mais oito regiões onde os preços são
pesquisados (Porto Alegre, Belo Hori-
zonte, Recife, Brasília, Belém, Fortale-
za, Salvador e Curitiba).

Plano ainda depende de cinco decretos

Lei do despejo está pronta

Brasília — Até o final da próximasemana, o presidente José Sarney deverá
assinar cinco decretos, concluindo defini-
tivamente a fase de regulamentação do
plano cruzado. Estes decretos incluirão
esclarecimentos sobre a forma correta de
calcular o preço de uma dezena de servi-
ços, desde sofisticados contratos de finan-
ciamento até a mensalidade de clubes de
futebol.

Entre os três decretos que provável-mente ficarão prontos mais cedo, o mais
importante deles regulamenta a correção
dos saldos dos contratos celebrados em
UPC, que aproveitará para também de-
terminar as normas de atualização das
prestações da casa própria corrigidas tri-
mestralmente. No caso dos saldos, deve-
rá ser aplicado o conceito de proporcio-nalidade no tempo instituído pela fórmu-
Ia do cálculo pro rata, enquanto as pres-tações serão atualizadas pela média dos
últimos três meses.

Os mutuários que estão nessa situa-
ção são os que optaram pelo plano de
correção monetária. A solução do pro-blema deles servirá para fazer uma ressal-
va no decreto anterior: as prestações a
serem pagas, de abril em diante, levarão
em conta o sistema de amortizações de
cada contrato. Ou seja, irão declinando a
cada mês, se assim determinar o plano de
pagamento do imóvel. Mas não conside-
rarão o bônus, benefício fiscal, nem o
abatimento com base na utilização do
FGTS, o que significará um ganho para o
mutuário.

No mesmo decreto, serão regulamen-
tados os contratos de compra de imóvel
fora do Sistema Financeiro da Habitação
e serviços prestados por firmas de conser-
vação, asseio e limpeza. A tendência do
governo, quanto às empresas de serviços
é a de corrigir pela média, mas é muito
complexa a estrutura operacional dessas
firmas — tais como as que oferecem
serviços de vigilância —, que "vendem"
predominantemente a utilização tempo-
rária de mão-de-obra.

Haverá ainda dois decretos muito
importantes. O principal deles se dedica-
rá quase exclusivamente a uma didática e
detalhadíssima explicação do Artigo 9°
do Decreto-Lei 2.284, que instituiu o
cálculo pro rata. O novo texto dirá queexistem duas fórmulas de cálculo prorata: a primeira é parcial e trata de
obrigações entre o mutuário e o conces-
sionário do crédito; a segunda que trata
de aluguel comercial, bens móveis, con-
cessões de uso etc, exige a aplicação
integral da fórmula, inclusive com o uso
de tabela específica.

O outro decreto, apesar de tratar de
serviços sem grande expressão econômi-
ca, está sendo aguardado com muito
interesse: é o que regulamentará o paga-mento de mensalidades de aulas de ginás-tica, curso de datilografia etc. Incluirá
uma novidade: dirá como será o paga-mento das mensalidades de clubes de
futebol e de associações sem fins lucrati-
vos, como as que reúnem profissionaisliberais (engenheiros, advogados, como
IAB, OAB etc). No caso deste último, a
tendência é simplesmente fazer a conver-
são por mil. pois imagina-se que a contri-
buição eqüivale a uma espécie de taxa de
manutenção.

Dos dois decretos que ficarão para asemana que vem, um tratará da situaçãodos hospitais que recebem do Ministério
da Previdência Social e outro esclarecerá
a cobrança dos contratos das empreiteiras
com as empresas estatais. A situação doshospitais é muito complicada, pois foiautorizado um aumento em janeiro e emseguida aplicada a tabela de conversão
até julho. A tendência é de reajustar
agora pela média.

Brasília — O ministro da Justiça,
Paulo Brossard, esteve no Palácio do
Planalto analisando com o presidente
Sarney os últimos detalhes do projeto de
lei que congela as ações de despejo
enquanto houver o congelamento geral
de preços. Ainda hoje, o Gabinete Civil
elabora a mensagem encaminhando o
projeto ao Congresso e o ministro está
convencido de que "uma medida desta
natureza, de grande alcance social, não
terá dificuldade para ser aprovada".

— Nosso propósito é o de sustar o
despejo de imóveis residenciais e não
residenciais, não protegidos pela lei de
luvas, nem pelas excessões previstas em
lei. Não se incluem no projeto os imóveis
da União no Distrito Federal, pois muitos

deles estão ocupados por pessoas que já
não exercem funções públicas.

O ministro deixou claro também que
o projeto não proíbe as ações de despejo
vigente na lei, mas apenas susta esses
processos enquanto durar o congelamen-
to de preços. "É um projeto que ajusta as
relações locatícias à nova realidade eco-
nômica, dando-lhe um tratamento transi-
tório", comentou. Apesar do otimismo
demonstrado pelo ministro, que se reuniu
meia hora examinando esse assunto com
o chefe do Gabinete Civil, Marco Maciel,
e com o secretário particular do presiden-
te, Jorge Murad, dificilmente o projeto
será aprovado no Congresso. A Câmara
dos Deputados está sem quorum até para
aprovar a legislação eleitoral que discipli-
na as eleições deste ano.

Médicos repelem tabelamento
Sáo Paulo — O presidente da AMB

(Associação Médica Brasileira), Nelson
Guimarães Proença, afirmou que os mé-
dicos "repelem totalmente qualquer ta-
belamento das consultas, pois isso é in-
concebível para os profissionais liberais
de qualquer sociedade do mundo".

O dirigente questionou a informação
do ministro da Fazenda, Dilson Funaro,
de que os médicos aumentaram seus
preços em março: "Gostaríamos de saber
qual a fonte de pesquisa que o ministro
usou".

Segundo Nelson Guimarães Proença,
os médicos de todo o país apoiam inte-
gralmente o plano de estabilização eco-
nômica do governo: "Nós fizemos, por
nossa iniciativa, um congelamento dos
preços vigentes antes do dia 27 de feve-
reiro. Isso foi feito de maneira voluntária
e consciente. Portanto, não se justifica a
acusação de que os médicos não estão
colaborando".

O presidente da AMB lembrou que a
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas), da USP — Universidade
de São Paulo, "mostra justamente o
oposto do que o ministro da Fazenda
divulgou. No primeiro mês após o paco-
te, ou seja, em março, a deflação foi de
0,89% no custo dos serviços profissionais
médicos e odontológicos. Não entende-
mos por que nunca é citada a fonte que
acusa os médicos".

Segundo Proença, na primeira sema-
na de março, houve realmente aumentos
de preços de consultas médicas por parte
de alguns profissionais. Ele explicou, po-
rém, que a AMB realizou uma reunião
nos dias 6 e 7 de março, com as lideranças
de todo o país. "Nesse encontro — co-
mentou — apelamos a todos os profissio-
nais para que congelassem seus preços.
As próprias pesquisas da FIPE mostram
que os preços das consultas voltaram a
cair, em relação a 27 de fevereiro".

Funaro recebe

as novas tabelas!
Brasília — O ministro da Fazenda,

Dilson Funaro, recebeu ontem à noite as
oito listas regionais com o tabelamento
pelo preço máximo dos produtos de ali-
mentação, higiene e limpeza. O superiri-
tendente da Sunab, Eriksen Madsen erj-
tregou também as listas comparativas
com as em vigor para mostrar o que fqi
alterado e, finalmente, deu por concluído
e entregou para uma última análise ptabelamento dos hortigranjeiros.

A nova lista para o Rio de Janeiro è
Espírito Santo deverá ter um total de 600
itens, 30 a mais do que a tabela em vigdr
atualmente. Alguns produtos aparecem
na nova lista com aumentos entre 8% e
15%, entre os quais, o Bombril e os
biscoitos Tostines, porque foram tabela-
dos no varejo a preços industriais.

O superintendente da Sunab, Erik-
sen Madsen, explicou que a listagem fôi
elaborada para corrigir erros constatados
na atual lista. Além dos preços tabeladós
sem margem de lucro entre o varejo e ;aindústria e que agora foram revistos, ja
Sunab preocupou-se em agrupar os pro-dutos por preços, mesmo com marcas
diferenciadas. Com isso, segundo Mad-
sen, "evita-se que o consumidor dê prefé-rência somente para as marcas citadas na
tabela". ,

Fiscais municipais
Os 26 delegados regionais da Sunab

passaram o dia de ontem reunidos parauma segunda avaliação do trabalho feito
nestes 48 dias do plano de estabilização
econômica. Ao contrário da primeirareunião, quando o assunto dominante fòi
as dificuldades de cada delegacia devido
aos poucos recursos disponíveis, des{a
vez, os delegados discutiram como agir
frente às dúvidas dos consumidores, fl^s
mensalidades cobradas pelos colégios
mais o transporte escolar e diárias cje
hotéis foram citadas como as principais.

'MUNDIAL
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. Companhia Aberta
^ CGC 33.042.961/0001-18

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA1) Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem emAssembléia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte Ordem do Dia:
1.1- Apreciação, discussão e votação do Relatório da Adminis-
tração e Demonstrações Financeiras do exercício 1985 encer-rado em 31.12.85:
1.2 - Deliberação quanto à destinação do Resultado do Exerci-
cio e distribuição dos Dividendos Preferenciais à Conta de Lu-cros Acumulados:
1.3 - Capitalização da Reserva Resultante da Correção Mone-
tária do Capital Social e consequentemente alteração do Artigo
59 do Estatuto Social:
1.4 - Fixação da remuneração dos Administradores.
2) Ficam os mesmos Acionistas convidados a participar da As-
sembléia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte Ordem do Dia:
2.1 - Apreciação de proposta de reforma do Estatuto na parte da
Administração:
2.2 - Apreciação do pedido de renúncia do Vice-Presidente do
Conselho de Administração e Eleição de novo Conselheiro para
preenchimento da vaga;
2.3 - Assuntos de interesse geral.3) As Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária serão rea-
.lizadas, cumulativamente, na sede social da empresa, Rua
Ururaf n9 556 - Coelho Neto-RJ, no dia 29 de Abril de 1986 às
14 horas.

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 1986
O CONSELHO DB ADMINISTRAÇÃO

HÉLIO PASKIN
Presidente NOSSAS *CO€SSAOMGOCIADASNAS tOlSASM VAlOtIS

SANOsa.
indústria e comércio

r

«16»'
COMPANHIA ABERTA

CGC N° 33.033.960/0001-07
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA '

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ;
São convidados os Srs Acionistas da SANO S A Indústria e Comércio a reunirem-se .em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas simultáneamen- »te às 15 30 horas, do dia 29 (vinte e nove) de Abril de 1986, na sede social da Empresa ina Rodovia Presidente Dutra n° 2251. Pavuna. Rio de Janeiro (RJ) a fim dedeliberarem sobre a seguinte Ordem do Diaal ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAI — Exame, discussão e votação do Relatório e Demonstrações Financeiras erespectivos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscalrelativos ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 1985 ' 1* — Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício e a distribuição de *

dividendos. rIII — Aprovação do aumento do capital social de CZ$ 17 626 188.38 para CZ$ «56 292 334.38 proveniente da correção da expressão monetária do capital e aconseqüente alteração do art 3o oos Estatutos. ÍIV — Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triènio 1986 1989 ,e fixação da respectiva remuneraçãotal ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAI — Deliberar sobre Proposta da Diretoria para atendendo recomendação da CVM.adequar a letra "a" do § 2o do Art 3o do Estatuto, a sistemática da Lei 6404 76 '
com a seguinte redação "a)— O direito de perceber o dividendo mínimo de '
6% (seis por conto) sobre o capital próprio a essa espécie de açòes. dividendoa ser entre elas rateado igualmente, observando-se. também, o disposto no §2° do An 17 da Lei 6404 76 |Na conformidade do parágrafo 2o do Art 21° dos Estatutos Sociais, os acionistas ,possuidores de ações ao portador, sem direito a voto. deverão depositar até 3 ttrès)dias antes da data da realização da Assembléia, os respectivos títulos ou. no mesmo »prazo, apresentar provar do depósito fornecido pela Empresa, extraído do Registro aeAções até 3 (três) dias entes da data da AssembléiaAs transferências ou conversões de ações ficarão suspensas no penodo de 25 de Abfii ,a 02 de Maio de 1986 Rio de Janeiro, 16 de Abnl de 1986 '(a ) Carlos Olav Gummar SjostedtPresidente do Conselho de Administração

utsiUBtimal Buawja»:v»a« rosaumina $

Todos os dias no Caderno B.
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GRUPO SIDERBRAS
Companhia Siderúrgica Paulista CGC 60.894.730/0001-05

Relatório da Diretoria 
-1985

1. APRESENTAÇÃO' Senhores Acionistas,
A COSIPA, durante o ano de 1985, esteve orientada no

sentido de se integrar plenamente na estratégia de retomada
do crescimento econômico, com atenção ao social e è con-
tenção do processo inflacionário, definida pelo Governo da
Nova República.

Como as demais usinas siderúrgicas brasileiras, a Em-
presa já alcançou elevado grau de maturidade, mensurável
pelo nível de domínio tecnológico conquistado por sua equi-
pe. No entanto, a competitividade do setor aliada ao patamar
produtivo alcançado, emergem, pela própria natureza do
processo siderúrgico, crises de produção, o que vem exi-
gindo da COSIPA um esforço constante e planejado para as-
segurar ao mercado o suprimento de seus produtos.

Enfrentamos em 1985 dificuldades dessa natureza, com
uma crise de produção num dos Alto-Fornos e mais uma vez,
conseguimos superá-las e retomar o ritmo operacional que
nos permite continuar concorrendo para o crescimento eco-
nõmico do Pais.

No campo social, a maior contribuição da Empresa tem
sido representada pela solução dos problemas de saúde da
população cosipana. Desenvolvemos uma atuação partici-
pativa em diversas áreas, merecendo destaque o combate
aos vazamentos de gás da usina, sobretudo na área de co-
queria, onde as emissões eram acentuadas. Paralelamente,
foram dinamizadas as obras ligadas ao controle da poluição.

Buscamos, depois, a recuperação do salário real dos co-
sipanos, por meio de um plano realista de reclassificação de
cargos do grupo operacional, da descompactação de cargos
técnicos e de promoções dentro do quadro efetivo da Em-
presa.O aperfeiçoamento técnico foi garantido por programas
de treinamento executados junto a diferentes níveis e fun-
ções, abrangendo mais de 9.400 empregados.
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Quanto ao desenvolvimento tecnológico, que perma-
nece como uma das suas principais prioridades estratégicas,
a COSIPA tem promovido, além das ações internas, uma am-
pliação dos convênios com a comunidade técnica e cientifica
nacional, tanto para a elaboração de projetos como para a
formação de pessoal em nível de pós-graduação.

A colaboração da Empresa com a contenção inflacionária
prosseguiu através da política de preços, embora isso viesse
a repercutir- a par dos altos custos financeiros- nos resulta-
dos negativos,

Para reduzir o seu impacto buscamos a minimização dos
custos nas operações financeiras.
2. COMERCIALIZAÇÃO

A COSIPA apresentou significativo desempenho comer-
ciai em 1985.

No setor de laminados planos não revestidos obteve in-
cremento de 16%, passando de 1.518 mil t para 1.757 mil t-
Índice de crescimento bem superior ao da demanda, que foi
de 9%. E a sua participação relativa no mercado elevou-se de
34% para 37%.

Já nas linhas de Chapas Grossas, sua participação ficou
percentualmente inalterada (41%), embora em quantidade
tenha aumentado, de 285 mil t para 459 mil t.

Os laminados a frio, por sua vez, obtiveram crescimento
de 2% (647 mil t) e responderam por 39% do abastecimento
interno, enquanto os laminados a quente ficaram no pata-
mar de 32%, o que indica ganho de 1% do mercado.

Como apoio è comercialização, a Companhia deu ênfase
à política de desenvolvimento de novos produtos e novas
aplicações do aço, através de constantes aprimoramentos
de processos. Esse esforço tecnológico resultou em efetiva
colaboração à construção civil e, principalmente, ao setor
público.Exemplos de novos projetos arquitetônicos, com base no
aço da COSIPA, são a Estação Ferroviária da FEPASA, Largo
Treze, em Santo Amaro, na capital; a creche da Prefeitura de
Cubatão e uma ponte, construída na cidade de Jaú, interior
do Estado, com 36 metros de extensão.

Na área externa, os esforços envidados pela Empresa po-
dem ser mensurados pela exportação de 649 mil t, corres-
pondendo a aproximadamente USS 151 milhóes. Esse total
considera as vendas equiparadas á exportação.

Os volumes exportados só não foram maiores, em vir-
tude das barreiras protecionistas impostas pelos governos
dos principais importadores - E.U.A. e Mercado Comum Eu-
ropeu.

Oai a explicação para o surgimento da República Popular
da China em primeiro lugar entre os países clientes da CO-
SIPA, com 28%, seguido do Japão (26%), E.U.A. (18%) e pai-
ses do Oriente Médio (8%).
3. PRODUÇÃO

Nos primeiros meses de 1985, a COSIPA enfrentou pro-
blemas operacionais no Alto-Forno n? 2, o que implicou sig-
nificativa perda de produção. Para recuperar-se, sem criar
maiores dificuldades aos seus clientes, foi implantado um
piano emergencial, que logrou resultados excepcionais, in-
clusive atingindo o Índice de 99% de pontualidade na entre-
ga das encomendas (no inicio do ano, este fndice.era inferior
a 70%).

Efetivamente ocorreu um redirecionamento operecional
na Usina, possibilitando a retomada de atendimentos de
produtos mais nobres, como para o gasoduto "Ali Ameri-
can", nos E.U.A. Para tanto, a Companhia operou, no se-
gundo semestre, a plena capacidade de produção e, por-
tanto, maior ritmo, o que permitiu alcançar uma produção de
2,7 milhões de t de aço liquido, em 1985.

Paralelamente ao desempenho produtivo, houve tam-
bém uma melhoria da qualidade do aço, com a utilização dos
processos de dessulfuração e desgaselficação.

A produção de laminados mais nobres teve, assim, boa
performance, com atendimento de novas exigências dos
segmentos industriais e aumento do volume.de produção,déstacando-se a linha API:- passou de 85,3 mil t, em 1984, paro 159,8 mil t em 1985, in-
dicando um incremento de 87,3%.

A Empresa melhorou também o aproveitamento energé-
tico do gás dos seus Altos-Fornos, o que propiciou economia
equivalente a 8 mil t/ano de combustível, a partir da opera-
ção de nova caldeira para produção de vapor.

A preocupação com o rendimento operacional e com a
segurança do trabalhador conduziu á execução de impor-
tante plano de modernização da Empresa, com a recupera-
ção de equipamentos, a entrada em operação de unidades
integrantes do Estágio III (ainda não concluído) e a melhoria
das instalações.

Exemplo significativo de modernização é a Instalação do
2? Laminador Esboçador, na Laminação de Tiras e Quente,
que permitiu ganho de qualidade e produtividade, além da
otimização de seu processo produtivo.Na distribuição dos produtos ao mercado externo, verifi-
caram-se alterações importantes, com a entrada em opera-
ção do módulo Leste do Cais n? 1. Fato que trouxe substan-ciai redução aos custos portuários, dos excedentes até entãoembarcados em outros portos.

Houve, ainda, diversificação no escoamento do aço nos
eixos Sudeste e Sul do Pais, que hoje conta com 7 terminais
rodo-ferroviérios.

Deve-se destacar também, o transporte ferroviário de
produtos da COSIPA para o mercado argentino, compreen-
dendo um percurso de 2.900 quilômetros (entre Cubatão e
Buenos Aires).
4. RECURSOS HUMANOS

Uma nova política de Recursos Humanos implantada na
Companhia dinamizou as ações da área, propiciando, princi-
palmente, o treinamento de mão-de-obra, a preservação da
saúde e a segurança do trabalhador.

A racionalização organizacional permitiu também, sensl-
vel redução das despesas administrativas, bem como a defi-
nição de responsabilidades na direção dos negócios da
Companhia (houve inclusive a eliminação de 9 unidades fun-
cionais do primeiro nível e quatro unidades funcionais do se-
gundo nfvel hierárquico).

Os salários foram reajustados por meio de um plano rea-
lista de reclassificação de cargos do grupo operacional da
descompactação de cargos técnicos e do plano de promoção
da Empresa, além de outras medidas adotadas ao longo do
ano.

O aperfeiçoamento técnico foi garantido através do trei-
namento de diferentes níveis e funções, envolvendo mais de
9.400 empregados, e investimento da ordem de CrS 6,4 bi-
Ihões. Além de cursos, a COSIPA firmou convênios com enti-
dades, universidades e fornecedores, possibilitando o de-
senvolvimento profissional a cerca de 5.000 empregados
nas habilidades especificas de cada área de atuação.

No campo da promoção da saúde, desenvolveram-se
ações objetivando preservar a integridade do pessoal, tanto
no âmbito da medicina do trabalho quanto no aspecto assis-
tencial. Incrementou-se a contratação de especialistas, para
a prestação de serviços na área de medicina do trabalho e de
consultoria, para acompanhamento de casos especiais,
como alterações hematológicas e pesquisa epidemiológica
em saúde ocupacional. Também foram ampliados os con-
sultórios médicos da área industrial.

Ressalta-se, ainda, o esforço despendido para a preser-
vação da saúde dos trabalhadores, com a participação de to-
dos no desenvolvimento e implantação de medidas efetivas
de combate aos vazamentos de gás da Usina, principal-
mente da área da Coqueria, onde as emissões eram acentua-
das. Este programa exigiu recursos superiores a CrS 55 bi-
Ihôeç.
FEMCO- FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Passaram a integrar a FEMCO, através de convênios:

Siderurgia BrasileiraS/A- SIDERBRÁS;Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST;Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI;Aços Minas Gerais S/A - AÇOMINAS;Aços Finos Piratini S/A eUsina Siderúrgica da Bahia S/A- USIBA,
possibilitando a extensão dos benefícios de complementa-
ção previdenciária dos cosipanos aos empregados dessas
empresas e seus familiares.

Com a implementação desses convênios, a população
assistida pelo Plano de Benefícios da FEMCO, eleva-se de 45
para 100 mil pessoas.

Os gastos totais da Empresa, na área de serviços sociais,
atingiram CrS 47,6 bilhões, sendo Cr$ 36,8 bilhões no âmbito
da saúde.
S. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A COSIPA manteve, em 1985, a sua política de desenvol-
ver projetos em conjunto com a comunidade técnico-
científica nacional.

Além dos convênios firmados com:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT;
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Enge-
nharia/Escola Politécnica da Universidade de São Paulo -
FDTE/EPUSP;Pontifícia Universidade Católica/Rio de Janeiro- PUC/RIO;
Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG,

contrataram-se novos convênios com:
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação de Engenharia - UFRJ/
COPPE,Instituto Nacional de Tecnologia - INT e a
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD.

A Empresa já conta com um elenco de 61 projetos coo-
perativos, dos quais 14 já foram concluídos.

Cabe destacar o programa interno de formação de mes-
tres, que já contempla um público de 16 mestrandos. Tam-
bém ao longo de 1986, avançou-se bastante na estruturação
de um sistema integrado de pesquisa e desenvolvimento.

Como principais realizações tecnológicas no período,
cabe citar:
Produtos

COS-AR-60, API-5LX-X65 extra longo, API-5LX-X60 com
características especiais de tenacidade à baixa temperatura,
os aços COS-AR-COR (de média e alta resistência, e resisten-
tes á corrosão atmosférica) e os SAE-1080 para implementos
agrícolas.
ProcoMoauso de aglomerados com titânio, para minimizar o des-

gaste dos cadinhos dos Altos-Fornos;
desenvolvimento de produto dessulfurante para substitui-

ção da barrilha;automação do controle operacional da sinterização n? 2;automação parcial da laminação de chapas grossas.
Finalmente, vale frisar a instituição da "BOLSA COSIPA"

que permitirá o financiamento de mestrandos, estranhos ao
quadro de funcionários da Empresa, desde que se compro-
metam a desenvolver dissertações abrangendo temas si-
derúrgicos de interesse da Companhia.
6. MEIO AMBIENTE

No que diz respeito à recuperação do meio ambiente, na
região da Baixada Santista, a COSIPA atua harmonicamente
com as demais empresas da localidade, sob a coordenação
daCETESB.

Ao longo do exercício de 1985, foram investidos CrS 37
bilhões em obras ligadas ao controle de poluição. Neste as-
pecto, deve-se destacar o decisivo apoio do Estado, através
do Programa PROCOP operado pelo BADESP, que está parti-
cipando do Plano de Combate à Poluição da COSIPA, no perl-
odo de 1985 a 1987 e que atinge o montante de US$ 73 mi-
Ihões. Desse plano, foram contratados com o BADESP em
1985, a aplicação de US$ 12 milhões, tendo sido iniciadas
negociações para outro contrato de USS 26 milhões para os
exercícios seguintes.

Com referência à integração regional, a preocupação
constante da Companhia é no sentido de atuar sempre em •
conjunto com os órgãos federais, estaduais e municipais,
com jurisdição na Baixada Santista.
7. EXPANSÃO

O Estágio III de expansão da COSIPA - em andamento -
tem como objetivos primordiais: o aumento de produção de
1,2 milhão de toneladas de plecas por lingotamento contl-
nuo, melhoria na qualidade do produto acabado, redução de
custos, maior confiabilidade operacional da usina e melhoria
da qualidade de vida.

Dentre as obras concluídas, no ano de 1985, destecam-se
três:
1 - A Estação de Desgaseificação - já Inaugurada e que con-

sumiu recursos da ordem de USS 13 milhões- permitiu a
produção de novos tipos de aços, com maior pureza e es-
pecificações mais rigorosas, o que facilita a conquista de
novos mercados ou a ampliação dos já existentes, além
de possibilitar a solução dos problemas técnicos dos
usuários;

2-A instalação do Laminador Esboçador Reversível n? 1,
com índice de nacionalização de 65%, aumentou a con-
fiabilidade operacional da Laminação de Tiras a Quente e
propiciou significativa melhoria na qualidade do produto
daquela linha;

3 - Foi incorporado ao Terminei Marítimo da COSIPA, o pri-
meiro trecho do Cais n? 1, com 170 metros de extensão,
dotado de moderno carregedor e destinado exclusiva-
mente á exportação de produtos acabados (pode funcio-
nar 24 horas por dia, com capacidade de 800 mil tonela-
das anuais). Atualmente, as instalações portuárias da
Usina estão aptas para operar com três navios ao mesmo
tempo.
A Aciaria 2 e o Lingotamento Continuo tiveram suas

obras civis praticamente concluídas, estando a montagem
em seu estágio final. Trata-se da mais importante obra do Es-
tágió III, que será responsável diretamente polo aumento de
produção previsto para esta fase, proporcionando à Empre-
sa grande salto tecnológico. Isso reduzirá em 18% os custos
de produção, em virtude do aumento de rendimento placas/
aço liquido, e economia de energia, eliminando várias eta-
pas intermediárias no processo do lingotamento, em relação
ao método convencional.

Ainda há outro significativo evento a ser ressaltado na
COSIPA: a assinatura de contrato para a reforma geral do Al-
to-Forno n? 1, que ficará paralisado de junho de 1986 a janei-
ro do 1987. Além de modernizado, terá ampliada a sua pro-
dutividade e operará com melhor índice energético.

Engajados nas diversas frentes de obras do Estágio III e
do Programa de Controle da Poluição da Usina, cerca de
8.000 empregados de oito empreiteiras estiveram envolvi-
dos na execução das obras civis e de montagem. Durante o
período de "pico" das obras (maio e junho), o efetivo contra-
tado para a expansão da Empresa chegou a atingir 8.500 tra-
balhadores.
8. FINANÇAS

O resultado econômico operacional de COSIPA, em 1985,
indicou um lucro de CrS 62 bilhões, fruto de esforço conju-
gado de comercialização, produção e finanças. Esta perfor-
mance só não foi mais significativa porque a política de re-
composição de preços, no segundo semestre não permitiu
cobrir a defasagem entre a ocorrência mensal da inflação
nos custos e seu respectivo repasse nos preços, acumulada
ao longo de períodos anteriores. Dal, a causa da evolução da
relação custo/preço, de 70,3% em 1984, para 74,8% em 1985.

Contribuindo para a consecução do lucro operecional, a
Empresa concentrou seus esforços na alteração do perfil da
divida e na redução dos custos financeiros, proporcionando
uma diminuição da relação Despesas Financeiras/Vendas LI-
quidas, de 12,7% em 1984, para 11,6% em 1985. Para tanto,
atuou diretamente junto ao mercado financeiro, buscando
parceiros que atendessem às necessidades de recursos em

condições de melhorar o resultado final. A conseqüência
desta sistemática foi a seleção e a utilização de linhas de fi-
nanciamentos mais atrativas e renegociação de compro-
missos.

RELAÇÃO CUSTO/PREÇO
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O esforço operacional não conseguiu evitarquea Empre-
sa apresentasse prejuízo liquido, cuja origem está no volu-
me da divida, que teve sua formação influenciada pelos con-
tlnuos atrasos da entrada em operação do Estágio III, pela
política de contenção de preços e pelo uso das estatais para
captação de recursos externos, em períodos anteriores.

Entretanto, já no segundo semestre de 1985, tiveram inl-
cio - a nível de SIDERBRÁS e SEST- estudos e ações que obje-
tivam a solução do problema do volume da dívida e que envol-
vem basicamente, o saneamento financeiro e a recomposição
do preço do aço.

Cubatão, 25 de março de 1986
A Diretoria

Antonio Maria Claret Reis de AndradePresidente
Carmelo BallettaDiretor Financeiro

Sérgio Matheus Antunes MattosDiretor de Operações
Benedito Nicotero FilhoDiretor de Desenvolvimento
Israel Aron ZylbermanDiretor de Engenharia

Günther BantelDiretor para Assuntos Ambientais
Osvaldo Vasconcelos MalmegrinDiretor Secretário

Hélio Neves Guerra
(T.C. CRC SP 85363)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 1985 E 1984

Em milhares de cruzeiros
1985 1984

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Mercado interno 4.854.123.950
Mercado externo 1.013.740.411

Total da receita bruta de vendas e serviços 5.867.864.361
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas (inclui ICM: CrS 671.664.766 mil em 1985 e
CrS 179.666.848 mil em 1984) 863.242.887

Custo de distribuição, abatimentos e devoluções 300.520.480
Total das deduções da receita bruta 1.163.763.367
Receita líquida de vendas e serviços 4.704.100.994

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 3.520.167.535
Lucro bruto 1.183.933.459

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas 56.709.757
Despesas financeiras

De empréstimos para imobilizado em operação 86.414.144
De empréstimos para giro 631.073.458
Receitas financeiras 170.262.067

547.225.535
Despesas gerais e administrativas 180.436.753
Depreciação e amortização (exclui a depreciação apropriada ao custo de produção:

CrS 557.355.077 mil em 1985 e CrS 165.715.279 mil em 1984) 150.509.861
Outras despesas (receitas)

. Manutenções extraordinárias 76.304.003
PIS/FINSOCIAL 61,588.202
Outras 48.946.134

186.838.339
Total das despesas operacionais 1.121.720.245
Lucro operacional antes dos efeitos inflacionários 62.213.214

EFEITOS INFLACIONÁRIOS
Correção monetária 11.236.842.766
Variações monetárias (12.997.603.298)

Efeitos inflacionários (1.760.760.532)
Prejuízo operacional após os efeitos inflacionários 1.698.547.318

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.369.543
Prejuízo antes do imposto de renda 1.699.916.861

IMPOSTO DE RENDA 57.276.903
Prejuízo do exercício 1.642.639.958

Prejuízo por ação do capital integralizado, calculado "pro rata temporis" CrS 16,04

(Reclassificado)
1.273.448.008

468.247.879
1.741.695.887

230.613.426
80.172.380

310.785.806
1.430.910.081
1.005.840.843

425.069.238

19.453.984
40.881.919

182.328.341
41.930.730

181.279.530
37.153.409
46.570.015

18.453.073
(25.617.453)

(7.164.380)
277.292.558
147.776.680

3.368.393.499
(3.574.679.307)

(206.285.808)
58.509.128

691.489
59.200.617

7.873.361
51.327.256

CrS 0,73

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985 E1984
Em milhares de cruzeiros

ATIVO PASSIVO
1985 1984 1985 1984

(Reclassificado)
CIRCULANTE
Disponível 62.899,008 28.068.971
Créditos e valores realizáveis

Contas a receber 1.474.944.826 469.804.862
Títulos e valores a receber 121.663.630 317.509.858
Depósitos compulsórios e vinculados 22.349.525 17.128.332
Adiantamentos sobre fornecimentos e outros 10.215.893 2.055.567

1.629.173.874 806.498.619
Estoques 1.296.258.917 367.022.573
Despesas antecipadas 17.854.354 8.108.763

Total do circulante 3.006.186.153 1.209.698.926

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos, obrigações e empréstimos da
ELETROBRÁS 408.982.561 117.485.686

Imposto de renda diferido 129.541.064 52.844,571
Outros valores realizáveis 18.170.391 776.330

Total do realizável a longo prazo 556.694.016 171.106.587

PERMANENTE
Investimentos 186.918.312 400.304
Imobilizado 21.513.608.153 6.526.405.228
Diferido 8.283.039.703 2.005.661.031

Total do permanente 29.983.566.168 8.532.466.563

Total do ativo 33.546.446.337 9.913.272.076

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 5.812.225.018
Fornecedores e empreiteiros 1.287.940.758
Contas a pagar  1.077.368.704
Provisão para encargos sobre financiamentos 657.485.224
Tributos a recolher 182.360.836
Provisão para obrigações trabalhistas 156.193.323
Salários e contribuições sociais 90.369.550
Provisão para reformas e manutenções 30.751.044

Total do circulante 9.294.694.457
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos e financiamentos 13.022.633.072
Contas a pagar 252.657.335Provisão para obrigações trabalhistas e outras 135.826.777
Provisão para reformas e manutenções 111.716.480

Total do exiglvel a longo prazo 13.522.833.664
PATRIMÔNIO LIQUIDO E RECURSOS

PARA AUMENTO DE CAPITAL
Capital integralizado 3.276.828.877
Reservas de capital 7.385.676.737
Reserva de reavaliação 2.269.154.093
Prejuízos acumulados 3.117.211.279

Total do patrimônio líquido 9.814.448,428
Adiantamentos da SIDERBRÁS 868.772.303
Outros adiantamentos 45.697.480

Total de recursos para aumento de capital 914 469 788
Total do patrimônio líquido e recursos para

aumento de capital 10 728.918.216
Total do passivo 33 54G 4^16 337

(Reclassificado)
1.234.479.334

262.093.685
213.850.770
141.800.310
45.963.549
37.660.483
41.739.904

2.493.908
1.980.081.943

3.985.192.871
104.205.241
22.896.323
29.921.191

4.142.215.626

1.299.467.451
2.039.162.424

776.774.304
498.731.464

3.616.672.715
159.993.057

14.308.735
174.301.792

3.790.574.507
9.913.272 076
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Documento do Bradesco

Economia JORNAL DO BRASIL

Mariluce Moura

Brasília — Um documento envia-
do à contabilidade central do Bradesco
pela gerência da agência Brasília, pode
se -transformar numa das primeiras
provas materiais para se levar à Justiça
o ex-presidente do Serpro, José Dion
de Melo Teles — demitido pelo minis-
tro da Fazenda, Dilson Funaro — e os

-diretores que junto com ele estão en-•volvidos em denúncias de corrupção,
já em apuração no Ministério da Fa-
zenda e — há bem mas tempo — na
Câmara dos Deputados.

Em termos inequívocos, o do-
cumento determina que seja feito es-
torno (retificação de lançamento con-
tábil) dos juros cobrados a mais — na
verdade, cobrados a níveis de mercado
— no empréstimo de Cr$ 5 milhões
pára a agropecuária Rio Canguçu
fctda, porque nesta operação foi conce-
dida a taxa especial de 2,5%, ou seja,

vjuros subsidiados, "face tratar-se da
•firma conceituada na praça e seus
sócios serem diretores do Serpro". É
assinalado ainda que o Serpro "possui
média em conta corrente anterior de
Çr$ 199.102 mil e atual de Cr$ 226.953
mil". A data da instrução para o estor-
no,é 8 de agosto de 1983.

Corrupção comprovada
Até aqui, a pilha de documentos

que.a GPI do sistema bancário e finan-
ceiro e, em particular o deputado José
Eudes (PDT-RJ) reuniram para com-
provar a corrupção no Serpro, conti-
nha correspondência do Banco Central
pàíà o próprio Serpro, determinando o
fechamento de contas irregulares do
órgão em dezenas de bancos privados;
informações para o Ministério da Fa-
ijendá, levantando a suspeita de que os
dirétores do Serpro se beneficiavam de
empréstimos pessoais, a juros negati-
vos," em contrapartida à manutenção
imprópria de contas em nome do órgão
nas instituições privadas (só deveriam
manter contas no Banco do Brasil);
avais em operações bancárias de um
diretor para outro e pareceres favorá-
veis a operações especiais.

c|j|| Mas o primeiro documento sobre
as próprias operações já realizadas nos
.bancos privados, atestando o favoreci-
mento ilícito dos diretores do Serpro, a
CPI terá na próxima terça-feira, quan-"dtj o advogado Pedro Calmon, de¦Brasília, vai entregar a instrução do

.Bradesco ao deputado José Eudes.
Calmon foi contratado por Rubens de
Salles Oliveira Filho, diretor-

financeiro do Serpro até fevereiro de
84, quando Dion o demitiu.

Era este diretor quem movimenta-
va os recursos do Serpro e sobre ele,
um dos envolvidos na corrupção escan-
dalosa que grassava no órgão, se aba-
teu a intransigência dos bancos priva-dos, quando por determinação do Ban-
co Central foram fechadas as contas
mantidas nessas instituições. Já em
1984, quando Rubens Salles pediu a
reforma de um empréstimo pessoal —
que segundo Pedro Calmon, dividia
com Dion e os diretores Ricardo Bahia
Viana e Domingos Gomes de Lima —
o Bradesco exigiu os juros de 15% e
não mais de 2,5%, como vinha co-
brando.

Rubens Salles, nesta situação, ter-
minou respondendo a ações na Justiça
de Brasília, por não honrar os compro-
missos, inclusive com o Banco Progres-
so e a Financiadora Progresso, em
maio de 1984. Sem a ajuda de Dion,
que preferiu demiti-lo, ele entregou
parte da fazenda Mata das Laranjeiras,
em Crixas, Goiás, de sua propriedade,
para pagar o débito de Cr$ 200 mi-
Ihões. Posteriormente, Dion, Domin-
gos e Bahia, diante da ameaça do
escândalo, porque Rubens Salles pre-tendia levar tudo a público, firmaram
com ele um acordo de divisão do ônus.

O silêncio entretanto não durou
tanto e Rubens Salles entregou ao seu
advogado finalmente o documento do
Bradesco. A partir dele, a CPI pode
exigir que o Bradesco envie todos os
extratos de contas da fazenda Rio
Canguçu e dos diretores do Serpro.
Mais, quando verificar que a fazenda,
que fica em Araguacema, Goiás, está
em nome de Estevam Roberto Serafin
e que os diretores do Serpro aparecem
como seus sócios, pode investigar as
atividades deste novo personagem.

Serafin, junto com Ettore Pasqua-
letti, tem uma firma em São Paulo de
fornecimento de material de informáti-
ca e projetos, que prestava serviços ao
Serpro por somas absurdas. A CPI
poderá portanto pedir esses contratos
de prestação e conseqüentes recibos.

Estas somas, segundo Calmon,
eram redistribuídas entre os diretores
do Serpro. "Natural", diz ele, "como
do mesmo modo era natural que os
bancos privados, tendo irregularmente
somas fantásticas de dinheiro público— que lhes permitiam lucros incalculá-
veis no over — emprestassem a jurossubsidiados aos diretores do Serpro.
Era a comissão que pareciam merecer,
na opinião do deputado José Eudes.
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_ Polícia pode indiciar

autoridades por fraude
Porto Alegre — Depois de interrogar

dois ex-superintendentes da Sunab e dois
ex-secretários da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preço.s (SEAP), o dele-
gado federal Nício Lacorte concluiu quehouve omissão das autoridades federais
na fraude da farinha de trigo, que "pode
ser considerada, no mínimo, como falha
administrativa" e que essas autoridades
poderão ser indiciadas na próxima se-
mana.

O delegado entregará segunda-feira
um relatório sobre os depoimentos ao
procurador da República José Carlos
Duarte, que examinará o assunto. Foram
interrogados, no Rio e em São Paulo,
pelo próprio delegado Lacorte, que via-
jou somente com esse objetivo, os ex-
superintendentes da Sunab generais
Glauco de Carvalho e Mário Souza Pinto,
o ex-presidente do Conselho Nacional do
Trigo Henry Thiton e os ex-secretários da
SEAP, José Milton Dallari e Júlio César
Martins.

Responsável pelos inquéritos sobre a

fraude da farinha do trigo no Rio Grande
do Sul, que envolvem 80 dos 81 moinhos
do estado, o delegado Lacorte já abriu 21
inquéritos, e interrogou quase 500 pes-soas, das quais 49 foram indiciadas. Ele
informou que as autoridades federais re-
ceberam denúncias sobre a fraude em
outubro de 1983 e em novembro daquele
ano o então superintendente da Sunab,
general R/l Mário Souza Pinto, mandou
arquivar um processo aberto contra o
Moinho Goiás.

O golpe da farinha, com prejuízosaos consumidores e ao erário público,basicamente, se concretizava com a en-
trega aos panificadores, pelos moinhos,
da farinha comum, que nas notas fiscais
constava farinha especial. Os moinhos
exigiam pagamento por fora dos padei-ros, que os pagavam cm dois cheques ou
em duas vezes, uma das quais não era
contabilizada por ninguém para efeito de
tributação. Além disso, com a qualidadeinferior da farinha, o consumidor era
lesado ao comprar pão.

Brasília — "Cachorro, comunista sa-
fado. Você é um louco e não vou permitir
que tumultue os trabalhos. Quebro-lhe a
cara, seu filho da ...". Frases como esta,
pronunciada aos gritos pelo deputado
Ricardo Fiúza (PDS-PE) contra o depu-
tado Jacques D'Ornellas (PDT-RJ) de-
ram a dimensão exata do clima da sessão
de encerramento da CPI da Câmara das
polonetas, que teve o ex-ministro Delfim
Neto como depoente. Um fim melancóli-
co para uma comissão que não provou
nada. Sequer chegou a uma conclusão.

A falta de decoro parlamentar predo-minou nos debates da CPI, com troca de
insultos, como quando Jacques D'Ornel-
Ias acusou Fiúza de "ladrão", que res-
pondeu xingando-o de "vagabundo safa-
do" e ameaçou quebrar-lhe a cara. "Ve-
nha que também parto a sua", revidou
D'Ornellas, que iniciou o tumulto ao
insinuar, sem provas, que o ex-ministro
Delfim Neto havia enriquecido ilicita-
mente, com o recebimento de comissões.

Delfim protestou
Pálido e emocionado, Delfim Neto

abandonou a postura fria e distante queaté então mantinha para protestar contra
as acusações de D'Ornellas: "Protesto,
senhor presidente. Se o deputado tem
provas que as apresente. Se não, que se
abstenha. Fica muito fácil para a esquer-
da acusar sem provas. E o faz como a
KGB, que dispensa as provas do acusa-
dor para arrancá-las do acusado". Neste
momento, Ricardo Fiúza reagiu tumul-
tuando os trabalhos a ponto de o presi-dente da comissão, deputado Hélio Du-
que (PMDB-PR) — um dos maiores
opositores do ex-ministro — suspender a
sessão por cinco minutos.

— É lamentável que parlamentares
se excedam esquecendo que o princípio
do respeito à honra tem dupla mão. Esta
não é uma casa de levianos que acusam
sem provas. Faço um apelo aos compa-
nheiros para que observem o regimento a
fim de que possamos continuar os traba-

Ihos. A sessão fica suspensa por cinco
minutos e, se houver novas agressões,
serei obrigado a cassar a palavra do
agressor — prometeu Duque.

O primeiro momento de tensão resul-
tou de outra insinuação também sem
provas. Desta vez, por parte do relator da
CPI, deputado Herbert Levy (PFL-SP)
que duvidou da lisura de Flávio Pécora,
ex-secretário geral da Seplan, no caso dás
polonetas, em face de sua ligação éòtn
Álvaro Leal — ex-sócio da Pécora na
empresa Expande — à época, presidéhte
da Comexport.

A insinuação de Levy foi repelida
com veemência pelo ex-ministro Delfim
Neto que duvidou do envolvimento de
seu ex-auxiliar, Flávio Pécora, em qual-
quer transação irregular no governo. "Õu
o senhor apresenta as provas desta acuSa-
ção ou se abstenha", afirmou Delfim.
Segundo ele, "nestes dois últimos anos
perde-se tempo à procura de falsas irre-
gularidades. Trata-se de uma farsa urdida
apenas para atingir a honra e a dignidade
de dedicados funcionários públicos".

Em seu longo depoimento — 15
laudas datilografadas — Delfim Neto
rebateu ponto por ponto das acusações.
Afimou que desde os primeiros momen-
tos em que se armou o escândalo das
polonetas "percebia-se a preocupação de
falsear a verdade".

Segundo o ex-ministro, as promissó-rias são negociáveis e serão liquidadas tãologo a Polônia consiga sair das dificulda-
des em que se encontra.

— Foi o Dr. Fernão Bracher queintroduziu o sistema de emissão das notas
promissórias sobre contratos de abertura
de crédito com a Polônia, a partir de
janeiro de 1977. Eu diria que judiciosa e
inteligentemente, porque já imaginava a
possibilidade de que essas notas promis-sórias poderiam ser mais facilmente mo-
netizáveis nos mercados internacionais,
em caso de necessidade — afirmou Del-
fim Neto.

Prejuízos nunca ressarcidos
Poloneta foi o nome dado às notas

promissórias que o governo brasileiro
concordou em receber do Banco Handlo-
wy, o banco do comércio exterior da
Polônia, em troca das exportações que
realizava para aquele país. Estas opera-
ções começaram a ser realizadas a partir
de 1979 até serem denunciadas no Brasil,
em 1983. O prejuízo para os cofres brasi-
leiros atingiu Cz$ 1,8 milhão.

O governo brasileiro até hoje não
conseguiu cobrar essa quantia. As opera-
ções eram feitas da seguinte forma: atra-
vés de acordos especiais, o Banco Central
brasileiro pagava (em cruzeiros, a moeda
da época) aos exportadores brasileiros o
valor das vendas e recebia do Banco
Handlowy títulos incobráveis, em dólar.
Depois que as operações foram denuncia-
das no Brasil, nem mesmo o governo

polonês aceitou os títulos como pagamen-
to de produtos que vendia ao Brasil.

Entre os acusados de se beneficiarem
figura a firma Comexport S.A., uma
trading-company de propriedade do em-
presário Armando Leal, sócio do *èx-
secretário geral do Ministério da Fazenda
durante quase todo o último governo,
Flávio Pécora, em negócios no comércio
exterior (Grupo Pécora Leal). Armando
Leal é um ex-dirigente do grupo financei-
ro Creditum, que sofreu liquidação extra-
judicial pelo Banco Central.

Depois das denúncias no Brasil,:qúe
permaneceram alguns meses no noticiá-
rio da imprensa, o caso das polonetas foi
esquecido, aparecendo apenas nas discüs-
sões da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) aberta no Congresso Nacional.
Ontem a CPI terminou sem ncnhuipa
conclusão.

m

IComissao

^ Brasília — A extinção de todas as
^Subsidiárias da Nuclebrás (Nuclep, Nu-
?clan e Nuclei, responsáveis pela execução
£jdo acordo Nuclear entre Brasil e Alemã-
v<nha) e a privatização da Nuclemon, de
;jjcordo com o projeto original de criação
Ida empresa, foram os pontos principais
^apresentados ao presidente Sarney pela
^comissão de avaliação do programa nu-
Jilear brasileiro, durante reunião no Palá-
f eio do Planalto, pelo ministro das Minas e
^Energia, Aureliano Chaves.

Após o encontro, o presidente da
yíomissão, Israel Vargas, informou que o"estreitamento dos laços de cooperação
.Ucom a Argentina no campo nuclear, vi-
-jiando a evitar uma corrida armamentista
«Óa América Latina, foi outra sugestão
pgncaminhada ao presidente Sarney. O

documento fala também na necessidade
je conclusão dos reatores de Angra 2
1992) e Angra 3 (1995), através da

nacionalização progressiva do programa*èuclear brasileiro.
Israel Vargas explicou ainda que a

^conclusão das usinas 2 e 3 e a construção
^|e uma quarta em local ainda a ser
pefinido, representam um passo impor-
rjinte para o país, diante das projeções da
f Eletrobrás de que o potencial hidrelétrico
jjjrasileiro se esgotará entre os anos 2010 e
*3015.
«. "A partir daí, estaremos precisando
pje um mínimo de 3 milhões de quilowatts

v* Estatais terão
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Brasília — Dentro de no máximo 60
ias, o governo vai divulgar uma profun-
a reforma nas empresas estatais e órgãos
úblicos, com o objetivo de diminuir seus
astos orçamentários. A revelação foi

afeita ontem pelo ministro da Administra-
[ção, Aluísio Alves, para quem está na
?hora de o governo racionalizar seus gas-
Jvfos, "assim como estão fazendo os bancos
Odepois do plano de estabilização econô-
Jmiica".

O ministro citou como exemplo o
Jnstituto Brasileiro do Café (IBC) que

^deverá perder grande parte de suas atri-
vJjuições, limitando-se a participar das-negociações internacionais sobre a políti-

ca de exportação do produto. O ministro¦acredita, contudo, que estas mudanças
não implicarão demissões. Para ele, o
problema do governo não é tanto de
excesso mas de má distribuição de funcio-
nários.

Esta: mudanças serão uma espécie de
avant-première da reforma administrati-
va que o Ministério está preparando há
nove meses, e que só deve chegar ao

propoe 
o 

fim 
das subsidiárias da Nuclebrás

Sarney defende
de origem térmica para o atendimento do
mercado", disse.

Corrida nuclear
O relatório final sugere a "absoluta

transparência" do programa nuclear,
com a definição exclusiva de aplicações
pacíficas, embora reconheça que o domí-
nio nuclear encerra a possibilidade de
desenvolvimento bélico. "Propusemos ao
presidente o estabelecimento de negocia-
ções para a montagem progressiva, com a
Argentina, de um sistema de inspeção
mútua, para evitar o que vem ocorrendo
no resto do mundo, onde se vê uma
corrida perigosa, que sabemos como co-
meça, mas não temos noção de como vai
terminar", afirmou Israel Vargas.

Propõe, ainda, que se localize na
Presidência da República toda a área de
normalização e fiscalização do programa,com a extinção das várias subsidiárias da
Nuclebraá, redução de algumas ativida-
des e adiamento de outras, o que repre-
sentaria uma economia de 1 bilhão 700
milhões de dólares, em relação ao queestava programado no acordo inicial com
a Alemanha.

Ao recomendar que a Comissão Na-
cional de Energia Nuclear tenha uma
composição paritária de membros do go-verno e representantes da sociedade, a
comissão de avaliação, criada há seis
meses, sugere a manutenção das relações
de cooperação com a Alemanha.

ampla reforma
Congresso, na forma de projeto de lei, no
segundo semestre. De acordo com o
ministro Aluísio Alves, as mudanças nas
empresas e órgãos do governo são mais
urgentes, pela necessidade de se colabo-
rar na redução do déficit governamental.

Ele citou nominalmente o IBC e o
Instituto de Açúcar e do Álcool (IAA)Como alvos das mudanças. O governonão cogita da pura e simples extinção
destes órgãos, como chegou a sugerir o
ex-ministro da Indústria e do Comércio,
Roberto Gusmão. Mas está firmemente
decidido a enxugar suas estruturas. "Es-
tes institutos, na verdade, são uma distor-
ção do passado. O Brasil, por exemplo, é
um grande exportador de suco de laranja'
e não tem um instituto do suco de laran-
ja", raciocina.

Também a superposição de atribui-
ções será eliminada, com a adoção da
fusão de determinados órgãos. Seria o
caso, por exemplo, da Emater (EmpresaBrasileira de Extensão Rural) e da Em-
brapa.

Sáo Paulo — Foto de Ariovaldo dos Santos
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A Lorenzetti se inspirou num de seus anúncios para um audacioso lance de marketing

Modelos nus são atração na UD
São Paulo — Mulheres nuas tomando

banho com duchas Lorenzetti foram a
maior atração, ontem, na abertura da 35a
UD — Feira de Utilidades Domésticas,
no Anhembi, que espera receber, este
ano, cerca de meio milhão de pessoas.
Surpresa: a perplexidade do público não
foi com a nudez, mas sim com a ausência
de homens debaixo dos chuveiros. "Por
que não colocam rapazes também?", per-
guntou a professora aposentada Norma
Castro, de 60 anos, uma das cerca de 50
pessoas que assistiram ao primeiro "ba-
nho Lorenzetti show", num lance de
marketing feito sem aviso ao público.

A empresa — que no ano passadoapresentou pela primeira vez no Brasil
um nu frontal feminino num comercial de
TV — investiu Cz$ 300 mil em seu
estande. Instalou três chuveiros onde
quatro modelos se revezam de perfil no
banho, protegidas por um vidro fume e
jogos de luz que causam uma dúvida
inicial sobre a nudez completa. "Quere-

mos que o estande seja o mais comentado
da feira", afirmou Fernando Rogério
Lotto, da empresa de publicidade
GTM&C.

O objetivo da agência foi consegui-
do. No primeiro dia da UD, o comentário
geral era sobre o banho no estande da
Lorenzetti e o público reagiu, em sua
maioria, com bom humor. "Achei bom,
mesmo porque ninguém toma banho de
roupa", comentou uma dona-de-casa;"agora, só falta o Telê Santana também
vir tomar banho aqui", brincou um dos
sete garçons do restaurante do Anhembi,
que largaram o serviço por alguns minu-
tos para assistir ao show.

As modelos foram contratadas em
Campinas pela GTM&C. que pagou à
agência Green Set Cz$ 50 mil pela apre-
sentação das moças identificadas como
Coni, Renata, Ana Rita e Simone.

A Lorenzetti decidiu apresentar o
show depois do sucesso tio comercial"ginástica", onde uma mulher aparecia

saindo nua do banho. O retorno da
campanha foi imediato e a empresa che-
gou a vender, em setembro do ano passa-
do, 200 mil unidades do Máxi-Ducha cujo
preço, na época, era de Cz$ 40.

Nesta apresentação na UD, as mode-
los iniciam o banho com um Colant cor da
pele que vão retirando lentamente, de
forma sensual. "As pessoas estão gostan-
do porque o show não é agressivo e é
feito com bom gosto", observa Fernando
Lotto, da GTM&C. Ele afirmou que a
empresa não recebeu nenhuma manifes-
tação dos organizadores da Feira e garan-
tiu que, se houver reação negativa do
público nos 10 dias de exposição, o show
será interrompido e exibido um áudio-
visual em seu lugar.

Fernado Lotto explicou, ainda, a não
inclusão de modelos masculinos na apre-
sentação: "Pensamos muito sobre isso,
mas chegamos à conclusão de que os
homens não gostariam de ver outros
homens nus".

reserva para

a informática «

Brasília — "Participei da elaboração
dessa política e não permitirei que pres-
sões venham alterar ou reorientar a poli-
tica nacional dé informática para uma
linha contrária aos interesses brasileirôs.
Como cidadão e como político eu" a
apoiei. Como presidente da RepúbliSa,
tenho o dever constitucional de defendê-
la".

Foi este o trecho do discurso tio
presidente José Sarney, ao sancionar! o
Planin (Plano Nacional de Informática),
que mais arrancou aplausos das dezenas
de parlamentares, empresários e usuários
do setor de informática, presentes à sole-
nidade. Foi interpretado, por um impor-
tante assessor do presidente, como uma
resposta do governo brasileiro às pres-
sões do governo americano contra a lei
nacional de informática e automação.'

A resposta tem um destino certo,
segundo o mesmo assessor: o secretário
de estado norte-americano, George
Shultz, que na segunda-feira passada fez
chegar ao ministro das Relações Exterio-
res, Abreu Sodré, carta na qual questiona
a política de informática brasileira. Nela,
o assessor de Reagan manifesta temor de
que a reserva de mercado, estabelecida
para a indústria brasileira de informática
e automação, possa ser estendida a ou-
tros setores.

Em outro momento de seu discurso,
Sarney deixa claro, novamente, que a lei
de informática é intocável. E quandoconsidera que ao aprovar o Planin' —
plano através do qual será possível opera-
cionalizar a lei de informática — pela
totalidade dos partidos na Câmara e por
unanimidade do Senado, "o Congresso
demonstrou, claramente, a existência de
uma convergência de opiniões sobre os
princípios de uma política nacional de
informática. Se dúvidas havia sobre o
sentido da vontade do país quanto à
matéria, é de esperar que elas foram
definitivamente dissipadas", afirmou o
presidente.

Ao referir-se à importância da Lei de
Informática, o presidente considerou ain-
da que "para a nossa sobrevivência como
nação soberana e para o bem-estar do
nosso povo, é fundamental que possamos
exercer controle sobre as ferramentas da
ciência e da técnica, nas quais repousará
o nosso futuro".

D
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Cabral garante que 
restrição à bolsa é transitória

C-/ Brasília — Foto de José Varella
Brasília — As recentes medidas ado-

íadas pelo Conselho Monetário Nacional
limitando as aplicações dos fundos de
investimentos e dos clubes de investimen-
to são transitórias. O governo interferiu a
fim de que o desequilíbrio entre a oferta e
a procura de títulos não provocasse uma
süperexcitação prejudicial ao mercado de' ações. À informação é do novo presiden-"te da Comissão de Valores Mobiliários,
Victorio Bhering Cabral, empossado on-

.,twn no cargo pelo ministro da Fazenda,
uÓilson Funaro. ,
gn | Dentre as propostas de trabalho que
, yictorio Bhering deseja imprimir na
,ÇVM, destaca-se a difusão educativa das

^características do investimento em ações,
„cntre as quais o seu caráter preferencial-

mente permanente, o abono de dividen-
dos a intervalos mais curtos, a integração
acionista-empresa através de informações
claras e permanentes. Tudo isso objeti-^Vtodo à ampliação do mercado primário.

,'aw Justiça social
1 • Bhering destacou que essa integração• é desejada e deve ser exercida dentro da
motivação que o plano cruzado gerou na
economia e na mobilização que provocou
nos cidadãos. Essa participação conjuga-
da de empresas, investidores e do gover-

„,n<2 é fundamental para o desenvolvimen-
¦iito,saudável das atividades no mercado de

ações, afirmou.
Segundo o presidente da CVM, o

objetivo maior da política econômica é o¦ crescimento com justiça social fundamen-'tado na liberdade de iniciativa, e é dentro
desse contexto que se insere o mercado¦"'(te valores mobiliários. Bhering disse que; o objetivo prioritário do governo, atTavés
da função desenvolvimentista da CVM, é

, ampliar as bases do mercado primário de
majções, tanto do lado dos investidores

çomo do lado das empresas. "O sistema"de intermediação, provavelmente através
de um maior grau de especialização,

-deverá aparelhar-se para atingir o maior
-número possível de investidores, na am-
"biciosa meta de fazer cada trabalhador
- um sócio do desenvolvimento pela parti-3 eipação no capital", disse o presidente da

CVM.
Segundo o presidente da CVM, "o

'governo está convencido de que a maturi-'dáde dos seus agentes é suficiente para'tiíantê-lo cumprindo seu papel funda-
mental de proporcionar segurança e liqui-
dez ao sistema. Por isso mesmo, o gover-
no não interferirá na livre e natural
flutuação de preços, entendendo que as
bolsas de valores são a face visível da

.confiança que os indivíduos passaram a
ter no desempenho da nova economia do

-cruzado". Bhering defende ainda que o
mercado de valores mobiliários precisa
ser atuante na linha dos títulos de crédito
de emissão das empresas nacionais, espe-
cificamente debêntures, estimulando a
aplicação de mais longo prazo.

,„j, Em São Paulo, o assessor especial do
Ministério do Planejamento, Pérsio Ari-

-ida,' afirmou ontem que a decisão do
Conselho Monetário Nacional (CMN) de
restringir os investimentos em ações foi

-fc>.mada para evitar "altas especulativas"
..que estavam ocorrendo nos pregões das
-bolsas. No entanto, o índice Bovespa
fechou ontem com uma alta de 6,7%.

Está havendo uma bolha de espe-
culação nas bolsas. Não se faz investi-
mento em produção, mas só com o obje-
tivo do ganho fácil — garantiu Árida, em
palestra na Associação Brasileira das
Agências de Propaganda (ABAP).

Mas parece que a intenção do gover-
no redundou em nada. Diversos dirigen-
tes de corretoras garantiram que a notícia
das medidas do CMN "vazaram", o que
não ocorreu com o plano cruzado. O"vazamento" favoreceu os grandes apli-
cadoree, que forçaram urna baixa na
Bovespa para depois comprarem, de no-
vo, as mesmas ações com preços mais
baixos. O índice Bovespa caiu, no fecha-
mento, anteontem, 6,7% mas subiu on-
tem exatamente 6,7%.

— Os tubarões venceram os lamba-
ris, que se transformaram em verdadeiros
patos — esta imagem aquática de ura
corretor quer dizer o seguinte: os grandesinvestidores forçaram a baixa favorecidos
pelo pânico gerado pela decisão do CMN
nos pequenos investidores, que vende-
ram suas ações na baixa. E os tubarões
recomeçaram a comprar as ações com
preço reduzido. Por isso, a Bovespa ope-
rou em alta hoje — disse Árida.

Mas Pérsio Árida não quis comentar
a questão, recusando-se a dar entrevistas.
Preferiu, em sua palestra, falar sobre as
demissões que estão ocorrendo no setor
bancário. "Estamos encarando as demis-
sões como naturais. Os bancos brasileiros
são tecnologicamente os mais sofisticados
do mundo. Empregam 10 vezes mais
funcionários do que um banco de porte
similar nos países desenvolvidos", asse-
gurou Árida.

E o economista considerou positivo
um dado estatístico que recebeu: não
vem aumentando o índice de desemprego
no país, um indício de que o pessoal dos
bancos demitidos está conseguindo em-
prego em outros setores, como comércio
e indústria.

Em Belo Horizonte o diretor da área
de mercado de capitais do Banco Central,
Luís Carlos Mendonça de Barros, disse
ontem que o governo pretende reduzir e
eliminar as restrições impostas aos fundos
mútuos de ações e clubes de investimento"dentro de alguns meses, assim que esti-
ver normalizada a oferta de ações na
bolsa de valores".

Afirmou que o crescimento de entra-
da de recursos na bolsa de valores — que
passou de Cz$ 200 milhões por dia para
Cz$ 870 milhões, ultimamente — aliada à
baixa de oferta.de ações, gerou uma
explosão de preços sem reflexo no setor
produtivo, o que o governo quis conter.

Mendonça afirmou que o governo
quis, com a restrição aos investimentos
dos fundos e clubes, modular a entrada
de recursos na bolsa de valores até que as
empresas tenham tempo de aumentar a
oferta de papéis.

— O objetivo dessa medida foi pre-
servar os recursos de poupança (k outros
segmentos de mercado, para que efetiva-
mente passem a fortalecer o setor produ-
tivo. Enquanto as ações simplesmente
circulavam na bolsa, este objetivo não
era atingido, já que o que realmente
fortalece as empresas é a subscrição de
suas ações pelo público — disse.

Cabral (E) tomou posse na CVM prometendo ampliar as bases do mercado de ações

Bolsas mostram recuperação

Para Funaro, o

investidor confia
Brasília — O ministro da Fazenda,

Dilson Funaro, disse ontem que a recupe-
ração das bolsas de valores, um dia após a
divulgação òe medidas restritivas à atua-
ção dos clubes e fundos de investimento,"é um sinal da confiança dos investidores
no país". Assim que se estabeleça um
fluxo de papéis novos, para atender à
demanda de investimentos, as medidas
restritivas serão retiradas, garantiu.

— O importante é que existam pa-
péis novos. Mas isso não significa que os
investidores não devam olhar muito bem
os seus papéis, verificar seus valores, os
lucros das empresas. A bolsa deve ser
utilizada para investimentos, não só para
a especulação — disse Funaro.

Preços
Funaro negou que o governo preten-

da aproveitar a deflação verificada em
março para promover o realinhamento de
preços. Segundo ele. os ajustes de preços
estão sendo feitos de outra forma."Nós
estamos convocando empresários para
mudar seus sistemas de produção, auto-
matizar suas empresas, melhorar seus
processos produtivos. Primeiro a econo-
mia precisa de ajustar, nós temos tempo"
— disse o ministro.

O Tesouro ainda está superavitário
cm Cz$ 20 bilhões, apesar do déficit de
março — disse Funaro. Em janeiro e
fevereiro, o superávit acumulado foi de
Cz$ 33 bilhões, porque havia saldos
acumulados do ano passado. A colocação
de Cz$ 9 bilhões de títulos públicos não
foi feita para cobrir o déficit, mas para
atender necessidades de política monetá-
ria — garantiu o ministro.

^/oaAe>

Divisão de Recrutamento e Seleção de Executivos
CATHO PROGRESSO PROFISSIONAL, COMERCIAL LTDA.

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 56
01403 • S5o Paute, SP

Tels.: (OU) 284-7033 • 284-6082 • 283 4275

APRESENTA PARA DIRETORES, GERENTES, TESOUREIROS
E ASSISTENTES O CURSO

COMO BUDUZTR 08

9EUB CUSTOS HWAIffOWTWOS

COM 08 BAX3COS

(HOW TO REDUCE YOUR FINANCIAL COSTS WITH BANKS)

? ? ? ? ?
Rio Sheraton Hotel

Avenida Niemeyer, 121

Rio de Janeiro
15 e 16 de maio de 1986

CONFERENCIST A
SÉRGIO EDUARDO DIAS DA SILVA

Presidente da SEDS Consultores.
Professor da FundaçSo Getúlio Vargas em S8o Paulo.

Foi Gerente Financeiro da Johnson & Johnson por 12 anos.

O objetivo deste curso é ensinar ao executivo como se defender num mercado tipicamente favorável ao banqueiro. Serão
explicadas as vantagens e desvantagens dos principais tipos de empréstimos. O participante irá aprender como tirar proveito
da reciprocidade. Irá conhecer os métodos para controlar a cobrança que não é creditada de imediato e a tTabalhar com saldo
negativo, aproveitando a demora na apresentação dos cheques. A política de escolha de bancos também vai ser examinada.

PRINCIPAIS TÓPICOS
Avaliação dos custos dos principais tipos de empréstimos para a tomada dc decisões.
Avaliação dos custos indiretos e o valor de cada um, tanto para a empresa como para o banco.
Çomo tirar proveito da reciprocidade.
A canalização da maioria dos negócios para um único banqueiro e suas conseqüências.
Como controlar a cobrança por via bancária e evitar os abusos do não aviso ou da não creditação
no dia da cobrança.
Como trabalhar com saldo negativo aproveitando a demora na apresentação dos cheques.
Avaliação e determinação do número ideal de bancos para a empresa trabalhar.
Vantagens e desvantagens do posto bancário dentro da empresa.

HORÁRIO
1: dia - das 08 00 às 18 00 hs 2; dia - das 08:30 às 18:00 hs.
Haverá intervalos para calé, que proporcionarão oportunidades para troca informal de idéias entre os participantes, bem como
com o conferencista

INSCRIÇÃO
Para inscrever-se basta telefonar para o Departamento de Cursos, no Grupo Catho, 110 Rio de Janeiro (021) 239-9398 ou em
São Paulo (011) 284-7033. O número de participantes é limitado. Inscreva se o quanto arues. '**

CUSTOS
Inscrição por pessoa: Cz$ 6.WO.OO para os dois dias ou Cz$ 6.210,00 se houver mais de um participante da empresa, o que
corresponde a um desconto de 10%. O custo do curso inclui as despesas de almoço, cafés, literatura e outros materiais utilizados nas
reuniões.

Os preços das ações apresentaram
altas acentuadas ontem, recuperando as
perdas verificadas no pregão anterior: na
Bolsa do Rio, o IBV subiu 7,5% na
média e, na Bolsa de São Paulo, a alta foi
de 6,7%. Nas duas bolsas o volume de
negócios ultrapassou os Cz$ 2,5 bilhões.
A explicação dos especialistas para o
comportamento de ontem foi a com-
preensão pelos investidores e profissio-
nais do mercado dos efeitos páticos das
limitações impostas aos fundos e clubes
de investimentos.

Quem vendeu na quarta-feira ações,
prevendo uma queda das cotações, náo
teve, ontem, oportunidade de recompor
sua carteira com os mesmos preços de
venda. As bolsas abriram forte o pregão
de ontem, com as corretoras tentando
executar, nem sempre com sucesso, um
grande número de ordens de compra
dadas por seus clientes. Administradores
de grandes fundos disseram que muitos
cotistas, que autorizaram resgates no dia
anterior, tentaram cancelar as ordens,
sem êxito: os computadores já estavam
processando as ordens, tornando o pro-
cesso irreversível.

Como sempre, os investidores mais
afoitos foram os prejudicados. Álvaro
Barcellos, diretor da Corretora Nacional,
criticou a forma pela qual a medida do
Conselho Monetário Nacional foi divul-
gada. Para ele, o Banco Central deveria
ter explicado melhor o conteúdo das
decisões que considera inoportunas: "a
única forma de conter o ímpeto das

bolsas, diante da falta de alternativas de
investimentos, é equilibrar a oferta com a
demanda por papéis, ou seja, estimulan-
do as empresas a lançarem ações no
mercado" — disse.

Já Ricardo Bellens, ex-presidente da
Associação Brasileira dos Analistas do
Mercado de Capitais e diretor da Corre-
tora Penfield, acha que, a partir do alerta
do governo, o mercado de ações tenderá
a ter um comportamento mais técnico,
mais profissional.—"A intenção é nobre mas a execu-
ção não foi feliz", queixou-se ontem o
presidente do Conselho de Administra-
ção da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, Ênio Rodrigues, ao comentar a
decisão do governo de limitar a aplicação
dos fundos de investimentos em ações e
debêntures.

Segundo ele, esta não foi a maneira
mais correta de diminuir a pressão sobre
a demanda de títulos"poraue atingiu o
instrumento mais apropriado para parti-eipação dos pequenos e médios investido-
res no mercado acionário, que é o fundo
de investimento". Estes investidores fo-
ram, por esta razão, os principais prejudi-cados pela medida do governo.

Ênio Rodrigues também demonstrou
preocupação com a possibilidade de quea futura holding, que irá centralizar a
gestão das finanças das empresas estatais,
venha a desestabilizar o mercado aciona-
rio, em conseqüência do imenso poder de
manobra que ela passará a desfrutar em
relação ao lançamento de ações.

Bradesco aprova

22 lançamentos

As empresas já começam a recorrer
ao mercado de ações para captar recursos
e financiar seus planos de investimento^.
Ontem, o Bradesco Banco de Investi-
mentos, a instituição mais ativa no mer-
cado de "underwritting" (de lançamento
de novas ações), concluiu negociações
para colocação de novas ações de
empresas, num montante superior a Cz$
1 bilhão.

Além disso, segundo o gerente de"underwritting" do banco, Roger Agnel-
li, outras 35 operações estão em fase. de
análise. Na próxima quinta-feira, comio
leilão de 1 bilhão de ações PP da Biçiçlp-
tas Calói (a Cz$ 130,00 o lote de 1 mil), a
BNDESpar dá prosseguimento ao,plano
de alienação de participações acionárias
que detém em várias empresas listadas
em bolsa.

O titular da Secretaria Especial.qle
Controle das Estatais, Antoninho Marmo
Trevisan, informou que o lançamentp,dss
ações, que marcará a abertura de capital,
da Petroquisa e Petrobrás Distribuidora
será antecipado para o mês que vem.- O
presidente José Sarney assinou decreto
dispensando às empresas a contratação
de auditoria, uma vez que a Petrobrás
dispõe de toda a contabilidade atualizada
sobre essas duas subsidiárias.

Fora Usiminas e a Telebrás, Marmo
Trevisan informou que presidentes de ou-
ras quatro estatais manifestaram interes-
se em abrir capital. Alguns dos lança meti-
tos aprovados pelo Bradesco são de Cré-
mer — Produtos Têxteis e Cirúrgicos (de
Cz$ 57 milhões, a Cz$ 86,00 o lote de mil
ações); Buettner (Cz$ 30 milhões); Pau-
lista de Ferro e Ligas (Cz$ 86 milhões);
Rodoviária (Cz$ 40 milhões); Ranaon
(Cz$ 120 milhões); Antarctica do Noròçs-
ta (Cz$ 200 milhões); Antarctica do Piauí
(Cz$ 50 milhões) e Ripasa (Cz$ 240
milhões).

Além desses, o Bradesco aprovou, a
emissão de ações de empresas que est^o
abrindo ou simplesmente aumentandcho
capital, que totalizam mais de Cz$'>l
bilhão. Todas as instituições do mercado,
especializadas na colocação de novas
ações estão com uma série de subscrições
na "ponta da agulha", afirmou Agnelli
que espera um aquecimento do mercado
primário de ações ainda para este m&.
Além disso, inúmeros leilões, de papéis,
ofertados por acionistas majoritários òu
detentores de lotes e expressivos estão
sendo programados para as próximas'se-
manas. '

COSIGUA

GERDAU

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica da Guanabara — Cosigua. as
deliberações da Assembléia Geral Extraordinária e do Conselho de Administração, em

reuniões realizadas nesta data, a saber:

AUMENTO DE CAPITAL POR INCORPORAÇÃO DE RESERVAS

A Assembléia Geral Extraordinária de 15.04.86 aprovou o aumento do Capital Social,
de Cz$ 342.418.079,00 para Cz$ 1.095.737.853.00, mediante incorporação de reservas, sem

emissão de novas ações.

DESDOBRAMENTO DE AÇÕES - 100%

A mesma Assembléia aprovou o desdobramento das ações em circulação, mediante emissão de duas
ações novas em substituição a cada ação atualmente existente. Conseqüentemente a Instituição

Financeira Depositária — Bradesco — processará o crédito automático cie novas ações nas contas
individuais de depósito, na proporção de 100% (cem por cento) sobre as quantidades de ações ordinárias

e preferenciais possuídas pelos acionistas nesta data. As novas ações creditadas estarão à disposição
dè seus titulares a partir do próximo dia 2 de maio, oportunidade em que aquele Banco encaminhará o

respectivo extrato de movimentação da conta de ações.

SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES - 30%
Por deliberação do Conselho de Administração, foi autorizado novo aumento do Capital Social, de Cz$

1.095.737.853,00 para Cz$ 1.332.053.325,00, mediante a emissão de 42.756.488.000 ações ordinárias e
75.851.248.000 ações preferenciais, as quais poderãio ser subscritas pelos acionistas

nas seguintes condições:

DIREITO DE SUBSCRIÇÃO
No prazo abaixo estipulada os acionistas terão direito de preferência neste subscrição, na proporção de

30% (trinta por cento) sobre as quantidades de ações ordinárias ou preferenciais que
possuírem após o desdobramento.

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO

O preço de emissáo das novas ações é de Cz$ 2,00 (dois cruzados) por grupo de 1.000 ações, com
pagamento integral no ato da subscrição

PRAZO DE PREFERÊNCIA - DE 02.05.86 a 02.06.86
O direito de preferência deverá ser exercido no período de 02 de maio a 02 de junho de 1986. Os direitos

não exercidos até então integrarão as sobras que serão rateadas proporcionalmente entre os
subscritores que se habilitarem expressamente.

SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS
Ftor ocasião do exercício do seu direito de preferência, os acionistas poderão se habilitar á subscrição de
eventuais sobras mediante indicação dessa opção em campo próprio no Boletim de Subscrição. Serão

considerados sem opção por sobras os boletins que não estiverem corretamente assinalados.
O direito à subscrição de sobras deverá ser exercido até 11.0^.86, sendo que as ações náo subscritas até

aquela data serão leiloadas em Bolsa de Valores.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As novas, açóes resultantes do desdobramento e da subscrição participarão em igualdade òe oondiçõec com aB ações atualmente

em circulação, de todos os direitos iDividendo/Bonificaçáo/Subscriçáo) que vierem a ser aprovados a partir de 16.04.86
Para exercício do direito de subscrição, os acionistas deverão dirigir-se às agências do Bradesco. munidos do respectivo Boletim de

Subscrição que lhes será remetido pelo Correkx
Aos acionistas que náo tém recebido regularmente extratos da posiçáo òe ações e dividendo». sohcrtamos comparece» com urgência

ao Setor de Açóes de uma agência daquete Banco, a fim de atualizar seu cadastro e providenciar seu boletim em tempo hábil Nas
praças em que nâo haja agência da Instituição Depositária, o pagamento da subscrição poderá ser feito através de chequenominativo a favor do Banco Brasileiro de Descontos S/A. acompanhado do Boletim de Subscrição devidamente preenchido e
assinado, os quais deverão ser remetidos para o Departamento de Acionistas • Caixa Postal n.° 60 • Osasco/SP ¦ CEP 06001

IMPORTANTE: Recomendamos nâo deixar para exercer seus direitos nos últimos dias do prazo de preferência, a fim de que cada umdos nossos 70 000 acionistas perasa ter um melhor atendimento
Rio de Janeiro. 15 de abril de 1986.

A Diretoria
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Invista em agoes com quern entendd Fundo de Agoes - CSA Boavista. Belgo investe US$ 30 milhoes
.. ...................... ,,.v,.v.v.,,,,v.,,..,.,,,.>v.y,v,,.—.>..v.,v.,v,.,v..,..,.v»:»»> Belo Horizonte — A direto- Com cssa nova unidade, a acionaria de uma outra empre¬
ss'.-" ria da Siderurgica Bclgo- Bclgo-Mineira substituira parte sa controlada pelo grupo, a

iiiMmiiiiiiiijiiiiiW^iiiiii Mineira comunicou ontcm a da importagao de arames finos Cimaf-Companhia Industrial e
  criagao de mais uma empresa, pelos setores automobilistico, Mercantil de Artefatos de Fer-

a Bemaf-Belgo Mineira Ara- aeropecuario, de eletrificaqao e ro, de Sao Paulo. A Bemaf'
BOIaSA DE VALOEES DO EIO DE JANEIRO mes Finos Ltda, que ficara lo- por industrias de outras areas, ocupara o galpao que pertencia,- - " -¦ ¦<*¦ I ...v>'> 1  ?>...<   calizada cm Sumare, municipio A opqao por Sao Paulo, segun- a fabrica de eletrodos e soldas,,
IIMm Hunt Cot*,s" $jj ^ (llulos Quint Ct"a'6" *m<ClJ) mm lie? xitiiioi Co,*<4" ""'W ^ paulista proximo a Campinas, do a nota da diretoria da Bel- da Armco do Brasil e que havia _

(mil) rtck Mii Min. Mid. o/ini 1S10 (mil) Fach Mi> Mm. Mm. D/ant «nd (mil) Fach Ma Min. Mat. D/ant »no onde investira, nos pr6ximos go-Mineira, foi pela proximida- sido incorporada pela Esap.j,1 
Jjj" ~~~ quatro anos, cerca de 30 mi- de com o maior mercado con- S/A, de Cotagem (MG), que .

Kami* ».i3i 19,00 19,00 n,50 i9.oo -5.oo 237,50 tRicssoNop[E- 1.750 100.00 loo.M loo.oo loo.oo - pti*£pp 3i.2oo 9,00 io.oo 965 933 530 46050 Ihoes de dolares em instalaqoes sumidor. Na Bemaf serao em- acabou transferindo todos os..
1aw* *§£ M0 '!3 m -Ifi mSSmw $8 '88 '8S "S8 '«$ || 

gggj-ST ^ & & & _Jg gfg industrials, para uma produgao pregados cerca de 500 metalur- equipamentos para Minas. Pe-
SSi»:g: ino M01 $01 Z M 

~3S 
3«7. '°«o 2?S:oS 23?:So 2K 212.S S 2n^17^U^1^r7^ h" de ate 20 mil toneladas gicos. lo galpao e dema.s areas a^

SSScffi* mmso aoo iiw io« io!6* iuo eesloo ferrougaspp m.sos 26,50 27,01 24,00 25,74 9,53 367,71 potewtift 96.753 900 950 950 907 239 503'M de arames f'nos' te'as sextava- Nessa nova mdustria, a Bel- Belgo-Mineira pagou Cz$ 23
J222SE 9J®i2 53,00 63.00 55,00 58,7i io6i 381.23 fw{«jlpa 12.809 12,00 i2.oo io.oo 10,68 7,44 427,20 pjRELuop 28.748 2i!oo 2150 isioo 20^58 -3^9 ma das e outros trefilados. go-Mineira tera a participaqao milhoes.MKMOMOf 1.000 33.00 33,00 33,00 33,00 EST 428,57 mmSMlPB 223.438 14,49 16,00 13,00 14,34 4,90 462,58 PMELUFP 3.528 19,00 19,00 19.00 19,00 -1,86 703.70 f f 1
MUUECFf 3.940 55,00 55,00 45.00 52.00 6,12 403,10 flMMPf 10.000 8,B0 8,80 8.80 8,80 «0,00 POUPROPttENOP*-E- 9.500 13,00 13,00 13,00 13.00 EST 276.60«OWIH 542 2.150.00 2.150,00 2.000,00 2.022,88 6,11 258,38 F1N0RCI 9.500 11,15 11.20 11.15 11.20 203,64 PMMETN.PP 6.627 19,99 21,00 18,00 1997 4 94 57057 ARTHUR 1ANGEPP 163 570 4 50 5 00 4,31 4,53 7,86 566,25 FW-VEICUIOSPA 4.700 50,00 50,00 48,00 43,87 1,81 488,70 RAN00NPP 15 873 51 00 51 00 50 00 50M 0 47 <i1SM
KtVEDOTMVissosif 70.102 8,49 8,50 8,oo 8,19 2,38 204,75 GwiwwEsop 86.131 250,00 260,00 230,00 254,58 1,87 304,16 realhworcioos '410 22^ 22.uo 2j!oo 22,00 - 8&00 Telesp — Assembleia geral referentes ao exerci'cio de 1985, capital e distribuiqao de tres,
uSSpp mMimoo woo K S'js wm igwcumepb 1.400 200:00 320.00 200:00 311.43 i2«7 ^SEp?00™'" 2.000 iSioo 1M0 fm woo - 72000 ordinaria de acionistas realiza- a razao de Cz$ 0,03924 por lote novas agoes para cada uma.
BJWBCESiMASuiHOOW 205 65.oo 65.00 B,oo 65,00 - 108,33 JMstops 61.340 6,50 7,00 6,00 6,27 -5.M 174,17 RECwsuiwov.iy 62.800 lioo u'.oo 17.00 2i',79 23,60 - da no dia 15 aprovou o aumen- de mil agoes para OS ti'tulos com possui'da.
bnomestepf 9 36oioo 36o!oo 36oioo 36o!oo - uo>4 irtfpc i»800 5^ 6,50 5.50 5.96 12,67 541.82 nonfMpp 78.110 1^50 imo liioo 126? -2~39 506m to do capital social, de Cz$ 2,06 direitos integrais e Cz$ 0,01784 Telebahia'—As assembleias,.

™ 152°. EST S aw sis 96M gffl- 3201 M I05S 33133 bilhoes para Cz$ 6,45 bilhoes, por lote de mil a?oes para os gerais ordinaria e extraordinar ,
b.realmv.ps 620 21,00 2i.oo 2i.oo 21,00 - 127,27 j.HSAm0SPPE-- u.300 4,50 4,50 4,01 4,42 6 51 401.82 smvtriope— 20.157 sooioo sooioo 435ioo 455',26 105 21940 mediante capitalizacao da cor-* ti'tulos com direitos pro rata. ria realizadas anteontem ho-..
SSr-n nm "'oo r 6M w 9l:SS £$ 95:17 «7 25^2 ^ "gg fK ZK „» reSao monetaria do capital rea- Construtora Beter - Reali- mologaramoaumentodecapi-..
SS&Si:: u» I'm 'iSS K Z ^ 1:55 ^ i?SS si§s Sii 433:15 Hz^o, sem emissao de novas za aumento do capital na pro- tal subscnto e integralizado,,.
wnnMPf 396.265 22.oo 24,00 20,00 21.32 u.io 284.27 lACTAPP l.ioo 8,30 8.30 8,30 8.3o 207.50 sioiNFOMNATicApp 24.748 47^ 6o:oo 475o 5i'i9 4 77 29590 a<;oes. poi'^ao de 25% mediante subs- sem emissao de novas aqoes, de
!825ffic Hfd 1%SS ,S:§S .K S Z tSS Z- ^ -2l, U3^,,S,,^:1.S,.4S 2J:J5 ± PerdigaoAlimentos-micia crisaopdblica aopre?odeCz$ Cz$ 233,7 milhoes para Cz$
BQfiOMNOMPPCCC 329 i45.oo 150,00 144,00 146,28 7.53 377,01 LDiAsamericanasos 45 57o.co 570,00 570,00 570,00 1,79 101,73 swiNGCRPs 300 75,00 75.oo 75,00 7500 est 388M no proximo dia 30 o pagamento 5,00 por lote de mil acoes, a 627,6 milhoes, com a alteracao
HCICIETASCMINPB 3.900 165,00 185,00 165,00 167,82 4,46 281,11 IDJASWeiCAHASPS 874 565.00 570.00 560.M 566,37 1.17 125.16 ST«0UPPP 1.000 45,00 45,00 45,00 45,00 12.50 281.25 Hos iliros P nremins rpfprpntoc serem intPPrali7aHn«; h vi«;ta nn do Valor nominal da acAo HpaOBRASPA 2 650 12.50 13.80 12.50 12,94 7.83 315.61 LOiASHCR1NGPRT.PP —R 2.000 16.00 16.00 16,00 16.00 14,29 - SUPWGAS8RAS0P 1.500 9.99 9 99 6 50 7 66 9 43 425 56 GOS JUiOS c pieilllOS reiCrenieS Strem lOiegrailZaaOS a VlSld, no UU Vdiur Iiumilldl Ud d^dO Ue
bomaswv.pa 250 12.00 i2.oo 12,00 i2.oo 2o.oo - uixmapp 88.904 44.00 44,00 39.oi 41,21 6,87 698.47 SWWGAS8RASPP 277.194 12.50 i3.oo 11,50 12,26 io'.i5 533io4 ao periodo de 31/10/85 a ato do exercicio do direito. O Cz$ 0,108 para Cz$ 0,29. Foi

^ ^ 1M ldS «S «S ttS K ^ SSSSIT- ^ £S iSS JSS mn 10-° 30/04/86 aos portadores de de- prazo para o exetrfcio do direi- aprovada tambem a distribui-
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da prmeira emissao. to sera de 30 dias, a contar de 580> de dividendos de Cz$:
c/mmmfp 300 12,00 12.00 i2.oo i2.oo - i69.oi wwtSMAiiioccc- 914.659 16.00 18,00 15,50 16,57- 15,55 345,21 IRMG8MSI.PPE— 86 177 550 550 477 520 833 27368 Os juros serao de 4,4% sobre o amanha, 19 de abnl. 20,827718 por lotes de mil
CttOUECtfEPP 100 180.00 180.00 180,00 180.00 EST 292,68 MMWESWHIOPEE- 30.390 10,00 12.00 10,00 11.64 - 0,34 415,71 TWCHESPP 5.055 1^50 14^ 14^ 1^50 - 3,33 32955 valnr atliali7ado da<; dehenfil- Bnrella  Acspmhleia oeral acoescam op 570 3.000,00 3.000.00 2.800,00 2.902,19 3,65 299.19 mwmsimh pp cc- 174.993 13.00 16.50 n.oo 12,55 14,93 330,26 iMMKOBS 116 350 350 350 350 - "140 valor aiuaiizaao adsaeDcniu uoreiia Assemoieid geral
CAKBRHUAff 339343 16.00 16,00 i4,oo i4.6i 13,17 442,73 wotnft 6.237 900,00 95o.oo 9oo.oo 930,26 3,75 106,53 [mbnkoos 36 4,oo 4,00 4,00 4,00 - 8333 res e o premio de 6,086%. Para extraordinaria de acionistas Cia. Progresso Industrial -^r.
GASAS0ABMIA0P 10.000 68.00 68,00 68,00 68,00 - 147,83 MttSEYPEBKMSAS 50.000 26,00 26,00 26,00 26,00 302,33 UNFARPA 61 300 14,00 14.50 13.00 13.92 - 0,14 34800 as rlphpnturpii an nnrfaHnr Hp rpali7aHa anfpnntpm rinrnvnn r. Ascpmblpia opral Hp arinnTctasgauguasesieop.op 110.543 i5,oo 15,00 12,45 13,10 -12,67 467,86 mobesjumorpa 581.663 27,50 28,00 26,00 27,41 10,70 527,12 impark 603905 1990 2100 1800 1980 1737 44000 ueDeniures ao poriaaor, ae reanzaaa anieoniem aprovou o Assemoieia gerai ae acionistas,,
cmMjUasesuop.pa 455.9W 25,50 26,00 23,00 24,54 12,72 701,14 MDws«»to«PB 1.475.36} 29.50 33.oo 27,00 3o.2i 12,64 512,03 us«ac.p«toprt.pp i3.9oo 3,oo 135 3,oo 3J1 - - verao ser apresentados os aumento do capital social de realizada no uLtimo dia 14nrav^MUCCAfflCASPPE ^Mo m.oo 90.M 85,00 S^fTNOV (T 4.000 s'.oo ioj» 8.oo 900 - SceTc-c Um 1020M 1.050oo ijmo'oo 101103 
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ih'a cupons relativos a juros e pre- Cz$ 66,8 milhoes para Cz$ 150 aprovou a distribuigao de divi-.

13,JS 950$ 95o:S 9»:oo 9»:oo ^ llue 21»S 3»:So 3»:So Sm mS SB00*"0-0 .JIS 245I:I m!° de n° I- O conselho de milhoes, mediante a incorpora- dendos no valor de Cz$ 0,418-
coioohbomfp 64.600 15,00 15,99 13,00 14,50 -0,48 517,86 metisapp-cc 3.899 i5.oo r/.5o i5.oo 15.68 14,87 627,20 varigpkp.pp 1.698 2400 3000 22oo 23io 0 61 - administragao da empresa gao de reservas diversas. por lote de mil a^oes. Foi tam--
CONFAB PP 200 500.00 500,00 490,00 495,00 —11,61 275,00 MKIHE1ETT0PPC— 1.000 18,00 18,00 18,00 18,00 — 5,26 439,02 VIG0HPP 153.000 7,00 7,00 5,00 5,86 22,59 488 33 anrnvnn n naoampnfo Hp nm MflPtiKifA — r^nnvnra nc hem anrovaHn n aumpnio finCOKKPA 740 95,00 95,00 90,00 91,69 -1,62 214,73 &KHELETT0PPE— 50.000 18,00 i8.oo 17,01 i8.oo 28,57 439,02 votecpp 7i^oo iu 170 155 163 "24 203 75 aP;0V.0U ° pagamenio at um Magnesiia — ^onvoca os Dem aprovaao o aumenio ao
cowwRBEmopp 209.090 24,50 26,50 23,95 25.26 i8.8i 561,33 wcRouBff 82.023 35.oo 37,00 29,00 34,08 15,56 337.43 mn. martins op cc- 295.482 36>9 37.'oo 34',oo 35>9 n.56 65073 premio de continuidade de acionistas para assembleia ge- capital social, em duas etapas: 1
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4?.?S !i:oo 19.00 if'.oo ^ SS&PP-i ?M.5M '!:« « 'i15 2Mi3 2z gg -gg gg gg ® 220^ aosdebenturistasquenaoexer- 29, para apreciar proposta de 69,4 milhoes, mediante incor-;
oenLfRMnop 1.780 15,00 15,00 i5,oo 15,00 - 250,00 MuuEKPp-cc 238.889 70,00 70,00 63,00 65,35 14,39 1 • 1 ' ¦ 86 cerem a opgao de venda. aumento do capital social, de poragao de reservas e distnbui-.
oocasop 18.160 50,00 61,00 50,00 59,84 o.io 178,10 nn.mu.ps 97.967 11,50 15,00 10,50 11,37 18,19 75,80 COJJCORDA,T^^MAS Fras-Lc — C^nmiinicn nue a CzS 62 3 milhoes nara C7S cao de bonificacao na DroDor-O0CASPT 25264 58,00 59,00 55.00 57.20 0,63 214,23 MU.TTTEXT1LPP 6.600 33,50 35,20 32.00 33,19 276,58 rrta LX VAJII1UII1U1 que, Ui,J lllllliucb pdrd ^ uuiuilLd^au lid piupur ,
oovapp 95^00 7.00 8.00 6,50 7,02 7,50 501,43 KAdtmoM 126 6,80 6,80 6.80 6.80 0,74 ioi.49 CAifATPf 97.392 4,io 5,00 4,20 4,77 14,94 318,00 partir do proximo dia 22, os 249,4 milhoes, na proporcao de ?ao de uma acao nova para.(MATEX* 400 21.00 21,00 21,00 21.00 -1,41 388,89 WCWtftP* 91 6,80 6,80 6,80 6,80 1,49 101.49 CM/ATHH.PP 590.139 4,00 4,39 3,70 3,92 13,62 - arinnktac nnHpran Hahilit-ir sp 100% mpHianfp a inmmnra cada uma DOSSUl'da' e de CMooheps 750 9,00 9,00 9,00 9,00 - 321,43 NOR00Nop 2.900 35.oo 35,00 32.oo 34.59 8,09 345,90 cicapp 55.800 10,20 u.oo 10,00 10,27 -4,20 513.50 acionistas pouerao naoiutar-se juu/o, meaiante a incorpora- i-aua uma pussuiua, e, ae
aanAPr 241.642 19,00 20,01 i7,oo 19,08 20,15 188,91 oivebrappc-- 39540 76.99 77,00 75.oo 75,93 3,29 816,45 PwjjocBMSiuAPA i32.ioo 1.60 1,70 i,5o 1.61 1,90 402,50 ao recebimento dos dividendos cao da correcao monetaria do 69,4 milhoes para CzS 165,4.ElllHrr 426.635 1,10 9,20 7,50 8,14 12,59 301,48 PAMBWAPP 165.105 11,00 13.00 10,00 11,38 7,46 392,41 SOUWaCOPP 16-308 23,50 24,00 22,00 23.36 7,45 299,49 milhnpc mpHianfp cnhcrriran •ocanrr 147.900 11,00 12.50 10.50 11,04 18,20 424,62 pakawnoupp 1.151.791 32,00 32.00 28.00 30,75 13,68 231.20 total 7.871m  munoes, meaiante suoscrigao

publica, ao prego de Cz$ 2,80

0p90es de Compra Antarctica do Nurdeste —
Uk bAU PAULU _1 Proposta do consclho de admi-

traii h M ui Fki otc. ouat] Tituios Hi m in Fich oic. Ouut Tftuioi «n Mad F«eh o«e. omm pi*«o oiunt. Prtmio mii nistra^ao preve a elevaqao do
(mil) (mii) (""II TKuta 8*ritv#ne. &wre. (mil) utt. MMio cz* capital social de Cz$ 157,9 mi-

lhoes para Cz$ 602,3 milhoes,
agesttmp co3 2000 20,10 20.10 20,10 +2.5 403 n»s-t£ op C27 14,00 14.00 u.oo M.oo 2.ooo real PART on 186 18.00 18,00 18,00 n.oo 1.625 Acevti pp cfp Jun 22,00 210 4,00 4,00 Mgoooo mediante incorporacao de re-
AQESHA PP C03 17,50 18,40 19,00 18,50 +15,6 90.250 FRAS-LE PP C29 22.00 22.77 24,00 24,00 + 9,0 131.922 REAL PART 0H P86 16.00 16,00 16,00 16,00 410 Cuirwipo OP COS Ah 26000 200 5 00 5 00 100 00000 Qprvic Hivprcac spnHn uma nri '
MOKTOM PP HT 9,50 9.50 9,50 9,50 +5.5 10.000 M 2.83 3,00 2,90 - 3,0 14.500 RECRUStl PP INT 19.00 21.84 22.00 20,00 + 5.2 341.500 " CfM ta 30000 600 5 00 4 66 280*00000 dlVCrSaS, SenOOUnia pri- ,
AOO ALTONA PP 8.50 9,23 13,00 13,00 + 44,4 75.700 P* 12.00 12,00 14,00 12.00 32.515 RECWSUl PP 18,00 19.75 21,02 20.00 +11,1 323.050 Ekbfl PP CHI jun 14.00 60 7 68 7 68 46 08000 meira Ctapa (de Cz$ 157,9 mi-,ACOS-rtlOPBO* 44,00 44,03 44,50 44,50 +1,1 2.533 "MUff 3,99 4.04 4,25 4.20 +10,8 135.034 REF PIRANGA PP C2 15,99 15.99 16.00 15,99 1.100 CFT Jun 18.00 50 3,55 3.55 imOO Ihnpc nara Tyt S 8 milhnp<i1ACOSVUPPHM 77.00 79,97 82,00 80,00 + 6,6 254.873 GRAOIENTE P* 9,99 10,00 10,00 10.00 2.500 RtfRIPAR OP 4,00 6,62 7,50 7,50 + 36,3 6 681 Liceu nov PP CfP Jun 800 640 1 38 1 38 88 32000 UlOeS para CZJ JK>,B miUlOeSJ |
A0B«1PPC39 31,00 31,14 32,00 31,00 + 3,3 50.000 JRAICKO 13.50 13,50 13,50 13,50 + 3.8 34.200 RBWAR PP 12,00 13,07 15,00 13.00 + 18,1 346 721 M. JOner PA Cf2 Jun 30^ 1.000 152 143 148 70000 COm a distribuicaO de Uma aCaO :iSaOS CRA PP C30 9,20 10,40 11,00 11,00 +19,5 294.723 GRAiZKTTlN PP 11,50 12,13 12,50 12,00 + 4,3 209.560 RffASA PP SUB 28.00 34.80 36.00 35.00 + 20,6 313 584 M Junior PB Ca Jun 2700 2 180 7 50 7 84 1 710 72000 - lAIU609 TREVO PP CO 71,89 71.95 72,50 71,89 + 0,1 52.020 OUARASAPES OP C31 220,00 231,90 240,00 225,00 + 2,2 61.863 R000V1ARIA PN 25,00 28,16 30,00 30,00 + 7,1 120.960 PttnMs PP CFY Jun 180000 20 15500 15500 '31000000 nOVa para Cada Uma pOSSUlda; i
AOA1E PP 4300,0 4308.9 4500.0 4300,0 1.068 1000 1189 1100 11'00 36 100 SAMA AVICOl PN 12.00 13.75 14,00 12.00 10015 Sharp PP CFZ Jun ' 52M 1.200 8 00 5 52 663000 00 e Uma SeSUnda etaDa fde CzS '
AQBOCERES OP C01 35,00 35,00 35,00 35,00 1,485 «RCUl£S PP 9.00 9.00 9 00 9,00 + 5.7 2.000 SADIA CONCOR PH 10.00 10.46 11.00 11.00 +10.0 202.915 V. Rio Doc. PPCC CDE Abr 1.200,00 60 54000 540 00 3 240 000*00 ;.7, ,,|™ TK,MMCERES PP C01 56,00 59,55 61,00 59.00 -1,6 280.002 WON 18,50 19,70 20,00 20,00 +11,1 15.000 SAOM 0ESTE PNC 6.00 6.77 8.00 6,80 - 2,7 130.225 COG Abr 1400 00 1 790 38000 3671265 714 95000 3 1 5 , 8 milhOCS para Cz$ 602,3 •
WARGATAS ON 1250,0 1264.5 1300,1 1300,0 + 4,0 1.122 WW 32.00 34.53 36.00 35.00 + 9,3 37.610 SAfRA ON 9.10 9,10 9.10 9.10 +7.0 1.148 C0I 1M000 10 M0 M'M 81*0/89101 000 00 milhrVQl ,Pm ., HP'AtfAAGATAS FN 1200.0 1218,4 1300.0 1200.0 + 6,1 24.016 IFEMA PP 27,00 27,13 29.00 27.30 - 2.4 1.011 SAIHTRI OP 450.00 478.55 510.00 500.00 +16.2 2.935 CDZ Ab, i goooo 32 430 1800 185060 026 51000 11(102J/ bem a emlSSaO de
**0E0 ROSSI ff 40,00 40,00 40,00 40,00 - 6,9 5.500 BUACU CAFE OP 400.00 400.00 400,00 400.00 -11.1 21 SANSUY PP IKT 68,00 69.17 70.00 70,00 + 2.9 3.420 V. Rio Ooa PPEE CFM Jun 2.000.00 190 65^0 43,65 829.480:00 at'OeS. Propoe ainda a adminiS- •
matUOH U.40 11,40 11,40 11.40 - 8,8 4 KUACU CAFE PPA 280.00 31l.34 330.00 330.00 + 6.4 41.809 SANSIKPPP 58,00 58,00 58.00 58,00 1.360 CfS kn lmoo 660 1S500 1552< 1001000 1AMD CIAYTON 0PC2 352,00 373,91 310.00 352,00 + 0.8 4.833 IGUACU CAFE PPB 290,00 319,00 330.00 320.00 2.882 SANTACOHSTAH PP 18 7,50 8,62 9,00 7,99 + 0,1 292649 cn) i.gOO^Q 2.176 12000 1136124 723000 00 traqaO 0 desdObramentO dO UU-
AMMBUGtA OP 30.00 31,39 35,00 35,00 +16,6 79.944 INO VIUARES OP C3 19.99 19,99 19,99 19,99 + 2,5 20 SANTMEIGE PP 75,00 75.00 75.00 75.00 1.000 V.ri| PP CDH Abr 20 0 20 1250 12*50 25 000 00 mcrO de aCOeS fia COnsideradaJWSWRO PN 450,00 450,00 450,00 450,00 + 7,1 400 MO VIUARES PN IN 21.00 21,94 23,00 21,50 132.262 SANI1S1A PAP OP 3000.0 3000.0 3000.0 3000,0 + 20.0 16 w. MMim OPEC CDS Abr 18 7 50 6 00 6 00 80 00000 u U ..u .AAUMEC ft C01 52,00 (0,50 65.00 65.00 + 20,3 33.670 HO. B H0R1Z PPB 35.00 35.00 35.00 35,00 5.370 SAO BRA2 PP 700,00 700,00 700,00 700,00 2.200 OTDE TOTAL VOIIIMfirmu a bonificacao) COm a dlStrlbUl-
WCRUZ PPA 1799,9 1800.0 1800.0 1800.0 +12,5 67 INOS ROW OP D(V 3100,0 3100,0 3100,0 3100 301 SCHLOSSER PP B/D 45.00 45.00 45.00 45.00 +4.6 28000 5472600000 25750452000 ran dp nnatrn nnvac arnp« mn '
jKmzfpbnt 2240ji 2240.0 2240.0 224o.o -2,1 500 wos rom pp oiv 3000,0 3000.0 3000,0 3000,0 130 scopus fn 50.00 50,59 52.oo 52,00 66 525 3,./«uu.uuu arm.swim qao ae quatro novas a<;oes para,
AM OP C82 520,00 520.00 520.01 520.00 / 28 HMSPIAN FN 2,60 2,71 2,89 2,70 +3.8 226 730 SEARA Ml FN 23.00 23.83 24,00 24.00 + 4,3 128 060  Cada Uma POSSUlda.AUTQFPS/D 2800,0 2800,0 2800.0 2800.0 -1,7 29 »«STEC PN 6.50 6,63 7,00 6,50 80.137 SHARP OP HT 34.99 35.05 41,00 36.00 148.494 ———r ,
AffTHM LAMGE OP 2,15 2.19 2,20 2,20 2.400 I0CHPE OP 17.99 18.17 20,00 18,00 - 7.6 139.321 SHARP PP INT 52,00 57,07 61,00 60.00 +11.1 1.087.520 .MIHUR LAN6E PP 3.90 4.00 4,20 4,10 + 2,7 343.560 KKHPE TP 27.00 31,40 33,00 31,50 +16,6 212.462 SHARP PP PRT 46.00 51.04 55.00 53.00 +17,7 47.498
JMPN.0N 11.20 11,73 12,00 12,00 102.911 ITAP PP INT 6.00 6,30 6,50 6,00 - 7.6 36.152 SIO WORMAT PP CO 44.50 49.12 50.00 47,99 + 2.1 542 642
MOEOO FP 8,00 8,60 9,00 9.00 +12,5 373.301 1TAUBANC0 ON 14,40 14,87 15,00 14,50 - 3j 12.563 SI0AC9N0KTE PNA 23,00 24,33 25.00 25.00 +13.6 2.965 p TTCTTH/rr* r» A C3 nUtPD A PnijIC! 1BMCJtMBRON 7,00 7.20 7.50 7,50 - 2.5 5.117 ITAU8ANC0 PN 1.1.50 14,39 15,51 15,20 +1.3 377.160 SIO.GUAIRA PN 3.90 4,00 4,00 4,00 105.500 ivUlO U1V1U LJAO Ul illllilVUJllOBMBIM SEG PN 9.00 9.00 9.00 9.00 / 280 ITAUJCNSE PP 19,50 19,94 29,00 19,99 + 0.0 85.001 SID.R10GRAND ON U.OO U.OO 11.00 11.00 18.000 3
BMSRMTESFP 5.00 5,00 5,00 5,00 2.988 TTAUSA PN 40.00 42,26 45,99 41,00 + 2,5 47.216 SIO.RIOGRANO PN 15,50 16.12 16.50 15.00 132.060  |i
BAKJFAON 5,75 5,81 6,05 5,75 - 4,1 77.250 ITAUTEC HI 23.00 26.77 28,00 27.00 +12,5 225.651 SIFCO FP 40.00 44,10 46.00 40.00 69.250 _ . , „. O -o tBAlaPA PN 12.00 12.00 12,00 12,00 + 8.0 28 I B DUARTE OP 4.00 4,55 5.50 4.00 -16,6 437.821 S0U2A CRUZ OP C05 1400.0 1406,3 1450.0 1400 0 291 rSOlSa dO KlO BOiSa Cle S. iraUIO
ijSs>A PP ON 12.00 12.56 15.00 13.00 156.145 1 B 0UARTE PP 185 7.50 7.87 8.30" 7.99 -2.5 350.707 SPRINGER PN 70.00 70.18 72.00 70,00 8 718
iSsPA FP C33 11,00 11,81 13,00 13,00 +8,3 21.184 I B DUARTE FP P85 7.50 7.99 8,10 8,00 + 6,6 520.177 S1A MATILDE FP 478.00 478.00 478.00 478.00 I 140 ,
tAMSULFNAP 1.96 1.98 2.00 1.96 + 3.1 18.102 IH SANTOS PP OW 3.80 4,00 4.00 4,00 403.688 STAROUP PP 40.00 44.68 46.00 45.00 +15,3 63250 9"!? Vo1 Qtde VolgSELAFP 1900.0 1900.0 1900.0 1900.0 +11.7 290 J H SANTOS PP 3.30 3.61 3.99 3.50 - 2.7 437.897 SU0AMERIS ON 2.65 2.68 2.80 2.65 - 8.6 126.300 (mil) (Clt mil) (mli) (CzS mil) '
¦EiTOFFB 19,99 20,87 22,00 22,00 +10,0 32.100 JARAGUA FABR PP 7,00 7,25 8,00 7,20 +2.8 122.900 SUPERGASBRAS (T 12.00 12.48 15,00 12,00 + 9,0 357.060 Lote: 17 871.960 603.538 Lole Padino 40 137 775 1 184433377BQO0 HNEJR OP BS 160,00 168.10 17500 165,00 + 3,1 117.182 KALU SOIBE FP 220.00 227,57 230,00 230,00 + 4,5 6.990 SUZAN0 PPA 70.00 72.60 76.50 75.00 + 7,1 260.185 More. Fuluro de Indico INSo houvenegociagflesl ConcordaUrias' 1 849 723 ' io'lS27»B8C0 MNBR FT BS 155,00 155,00 155,00 155,00 1.200 KARSTEN PP C37 360.00 360,00 360.00 360.00 286 TEBA PP 9,00 10,13 11.00 10.50 +16.5 140.210 Mercado a Termo 2.197 295 72.234 Furidos Inc FkraK Dl: n7fi- 7 7M pi sw 1
8EMPPA 4,21 4,2 1 4,21 4,21 +2,6 5.000 KFHER KtBER PP 21.00 23,72 26,00 26,00 + 23,8 562.883 TECEL S JOSE PP 25.00 25.09 25.50 25,00 171.501 MercadodeOppfiesdeCompra: 5 472 600 257 504 ExerciciodeOKSesdeComnra OOO Ifi ram •B»FFE 4,00 4,42 5,00 5,00 + 21.9 30.000 HABIN OP C02 110.00 115.87 120.00 120,00 + 9,0 4.082 1ECHN0S RU ON 2600.0 2600,0 2600,0 2600.0 +18,1 I Exercicio de 0pc6es: 92000 4 218 txercicioaeup?oesaei.ompra. l.uuuBRCALOI PPB 165,00 170,34 173,00 170,00 + 3,0 34,958 KIA8IN FP C02 113,00 121,81 125,00 125,00 + 13,6 35.891 TECNOSOLO PP 48.00 50.24 55,00 54,00 + 8.0 27.150 Fuluro cfliberacScT INSo houvenegociactes) ,s 'a HAS PPA 185 13,50 13,93 14,00 13,90 + 0,7 13.100 U F0NTE FEC PN 6.00 6,00 6,00 6,00 94.054 TEKA OP C38 140.00 140,00 140,00 140,00 - 53,0 500 Futuro c/ro^nSo' NSo houveneaodaS 8 iS 265 1?o^2 !Bl MAS PPA 11,00 11,69 12,00 12,00 12.400 .LA F0NTE INO PN 4,99 5.69 6,00 5.50 + 0.1 94.002 TEKA FP C38 200.52 223.64 225.00 220.00 + 10.0 14 622 c/roiengao iwao nouvenegocia?oesi Mercado Fracionirio 262 18 313
B Ml FN 11,99 11,99 11,99 11,99 - 7,7 5.000 1ABRA PN 32.00 35,73 36,00 36,00 + 2,8 12.100 1EKA N0R0EST PNA 12,00 12.07 12.51 12,51 +3,9 3.500 TOTAL GERAL 25.633 855 937 494 Mercado de Owoes de Compra 20.125.000 173.424 230 •
81 HiA PN HT 800 8,31 8,50 8,50 +6,2 36.959 LACESA PP 7,00 7,99 8.10 8,00 +14,2 77.347 TEliRJ ON INT 55.02 55.02 55,02 55.02 + 0.0 2 TOTAL GERAL 70.011056 1.633.480.376 i
MKSCO ON 16,00 16,56 17,00 16,60 52.607 LACTA PP C07 7.00 7.23 8,00 7,00 -17,6 95.800 TE1ERJ PN INT 101.02 101,02 101,02 101.02 +0,0 2 IBV m^dio 5489,94 (+ 7,5%) Indice Bovespa medio 18615 !6.7%l
BMCSCOFN 15,50 16,12 17,00 17,00 + 6,2 576,360 IANIF SEH8E PP 40,00 40,57 42,00 40,00 - 45.520 TE1ESP 0E 206.00 206.0 1 206,01 206,01 I 7 IBV no Fechamento 5612.33 (+ 6.0%) Indice Bovespa Fechamento 19013 —
a DISCO IW FN 24.00 24.28 27.00 25.00 - 7.4 42.919 UGHT ON 41,00 41,03 45,00 41,00 504 TElfSP PE 277.30 277.70 278.00 278.00 II i
BWAPPBSO 141,00 142,76 145,00 143,00 + 2.1 15.515 UMASA PP 5,40 5,72 5,90 5,40 -8.4 14.300 TEX RENAUX PP Cll 39,50 40.43 43,00 39,50 -1,2 54 991 ———————————
a a ON 65000 697.01 710.00 700.00 + 4.4 3.931 UWCIRCULOPN 60.00 60.00 60.00 60.00 - 3.2 l.OOO TRAFOPN 85.00 87.71 95,00 85.00 -3.4 30673

M. IP C32 >40.00 958,34 989,99 950,00 14.588 UX DA CUHHA PPA 50.00 52,55 55.00 55.00 +1.8 4.400 TRAHSBRASl ON 2.30 2.36 2.80 2,31 -7,9 100.273 ___________ MnaMHrn.
I SUT0P 2500.0 2500.0 2500.0 2500,0 + 8,6 75 10JAS AMCRIC ON 600.00 600,00 600,01 600,01 +13,2 138 TRAtCBRASH PP C2 4,50 4.92 5.88 5,00 + 16,2 720.368 « ID17 A0ADt, rl« PnvofrYO 1SUITAPf* 16.00 16,72 18.00 18,00 / 18.140 LDJAS AJ4ER1C PN 560,00 560,01 560.01 560,01 +0,9 1 345 TRAI6PARAJIA PN IN 19,00 23,05 24,00 24.00 +14,2 60892 A<JOeS OO IBV IDW AtJOeS QO XJOVeSpa
a MCA FP 10.W 11.22 13,00 12,00 +20,0 166.122 LOIAS RENNER PPB 27,00 27,03 29,00 27,00 6.600 TRANSPAPANA PN 18.00 18.69 19.00 18,00 8 816 IU ;

MOTOR FPC18 280.00 293,55 330,00 330,00 +17,8 72.843 L0REN2 PP Cll 40.00 40.00 40.00 40.00 5.000 TRICHES PP INT 15.00 15,38 16,00 16,00 + 6,7 8 000 M.lorM >lt» l%l CnnUt>v>nn*/x Miloru altts (%)g IDIMOFPC22 26,00 27,75 - 30,00 27,00 + 3,8 97.700 UJXHIA PP C10 41,00 41,06 42,00 41,01 +5.1 77.360 IRJCJCS PP 11,00 11.72 12,00 11,00 - 8,3 36 324 Mliores an» 1 *1 1^60(19111611 lOTTNER ON 34,00 34.00 34,00 34,00 / 8 MAOEIRIT PNB 2,40 2,56 2,75 2,75 + 5.7 83 496 TR0L ON P85 3.80 3.81 3,81 3.81 +2.9 23604 II Banespa PPC 18.95 Horsico pn 29.4 •
I TTKR FN 60,01 60,01 60.01 60,01 +0.0 352 MAGNESnA PPA C07 100,00 117,66 120,00 120.00 + 20,0 21.110 TR0L PN 185 6,50 6,50 6.50 6.50 +3,1 500 21 CorrGa Ribeiro PP 18.81 Polipropilon ppa 28.5
Clamor 7,00 7,00 7,00 7,00 / 5.003 MMOGAUOFP 14,00 14.40 15.00 14,99 +7.0 - 29.860 TROL PN PSS S.50 5.95 6.00 6,00 + 3.4 83.500 3)UniparPB 17 37 Marcopolo pp 27,6
CnUEOP 165M 165,00 165,00 165,00 + 3,1 725 MAWH PN 42,00 42,01 42.01 42.01 +7.7 12.214 TUPY PN 13.50 13.99 14.00 14,00 +1.4 49.237 4) Brahma PPCCC 16.45 Cat Brasilia pp 23.0 '
C OJEFP 184.00 198.31 210.00 200.00 + 8.1 52.793 MANASA (H 4,49 4.59 5,00 4,50 + 7.1 510.800 UNBANCO WA 4,51 5,00 5.05 5.00 138.861 5) Montreal PP 16 04 5.673 55 CBV Ind Mec pp 20.0 '
C ¦ OP C04 2700,0 2917,1 3100,0 2800,0 + 3,7 268 MANGUSINOL OP Dl 19.00 19.00 19.00 19.00 100 UMBANC0 PNB 4.10 4.39 5,00 4,10 31.656 
C 4RASUA PP 13,00 15,11 16,00 16,00 + 23,0 143.468 MANGELS INDL PP Dl 16,00 20,44 22.00 21.50 +10.2 469.804 UMBANC0 ON 5.00 5.00 5,01 5.00 24 403 Milorei Balxu Malorea baixai (%) ,
C IC0RREA FP 3700,0 3700,0 3700,0 3700.0 I 20 MANNESMANN OP B/D 15,00 16,17 16,50 16.30 + 8,6 606.480 UNfAR PPA C27 15,50 15,50 15,50 15,50 +14,8 1.800 HAcesitaOP 5 00 Sudameris on 8.6 .
C MCARI FPA 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 + 27,2 100 MAMCSMANN PP B/D 12,00 12,43 12,50 12.49 + 4.0 37.070 UNIPAR PPB C27 18.00 18,48 20,00 18,50 + 2,7 148.652 2 Unirar PA 0*14 5.612.33 Real Cia Inv pn 7,9C aUOFPHT 9,00 9,98 10,00 10.00 +5.2 247.185 MUftCOPOLO PP 47,00 55,04 60.00 60.00 + 27.6 20.825 USH C PINTO PP IN 3,10 3,37 3.70 3,45 +7,8 162.931 ,31 PotrnhrAq ON 0*11 Zanini ppa 7.4 '
C A ANGLO FP 043 1450,0 1490,5 1510,0 1500,0 2.631 HARtSOL FP 30.00 30.00 30,00 30,00 9.000 USIN C PINTO FP 3.09 3,30 3,50 3.35 + 8,4 1.754.972 J' u™ "• Bradosco Inv pn 7.4 IC IA MASSON PP SU 2,00 2,13 2,20 2,20 +10,0 59.800 MARVIN PP 999.99 999.99 999,99 999.99 5.000 VACCHI PN 5.00 5,00 5,00 5.00 76.125 Paul F Luz on 6,0 .C IMKCFPC4 M.OO 90.05 95,00 90,00 + 20,0 72.230 MASSEY PERK PNA 24,50 26,04 27.00 26,00 +1,9 943.9,15 VAIE R D0CE PP SI 1500.0 1510.5 1550.0 1550.0 + 3.3 13.086 MC M0 FPA B/D 42.00 42.X 42,00 42,00 I 4.000 MASTER PNA 8.50 8.50 8,50 8.50 - 5.5 10 000 VtLMET OP C22 650.00 660.02 700.00 650.00 + 18.1 7814 ,C M0 FfB B/D 46.00 46,00 46,00 46,00 +15,0 30000 MEC FESADA PP DIV 160.00 164.38 180.00 160.00 - 5.8 31.310 VARGA FREI0S PN 22.00 24.08 25.00 25.00 +13.6 72.581 ACOeS fora dO IBV ^C JUL IRANI OP C2 139.99 139.99 140.00 139.99 500 MOOES JR FPA 26.00 27.94 30.00 27.00 + 3,8 146 310 VARIG PP INT 27.50 30.11 32.00 29.00 + 7.4 713870 T FOra dO DOVeSPaC «FPC43 5.90 5.95 i.00 6,00 + 0.1 10.400 MEMOES IR PPB 185 28.00 31.01 31.00 30.01 +0.0 814 890 VARIG PP 24.00 26.13 30.00 25.00 - 3.8 94008 M ^C ».FN 40.00 40,88 41,00 40,00 3.400 MERC S PAULO PN 7.00 7.00 7.00 7.00 11.500 VIBASA PPB C19 12.50 13.60 14.00 14.00 +12.0 25800 Malorea altat (%| -m rn Malorn ahai (S)C mm 17,00 18,68 20,00 18,00 + 5,9 246.640 MESBIA PP 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 100 VIDR SMARINA OP 280.00 292.55 300.00 295.00 + 5.3 34.526 1) Michelello PPE- 28 57 % MC KCOFPC14 45,00 45.00 45,00 45,00 83500 MET BARBARA OP 16.00 16.33 16.50 16.00 - 3.0 5.200 VIGOR FP C03 4.90 5.25 5.70 5.50 + 12.2 1 330270 21 Recmsul Nov. PP 23.H0 %/T Farol pn 44 5;
C WCO PR PPC04 13,00 13,00 13,00 13,00 + 8.2 3.068 MET BARBARA FP 20.00 21.97 25.00 20.01 +2.6 339 719 VOTEC PP INI 1,50 1.64 1.70 1.70 71.060 31 Vigor PP 22.59 . AgoAltonapp 44 4
CMEUJ0PC25 28.00 31.79 32.00 32,00 +14,2 15.824 MET OOUAT PP C03 7.50 7.94 9.50 8.50 + 6.2 600.750 VTA AMAZONIA PP 26.50 26.50 30.00 26.50 +1.9 5 002 4) Sondoiccnica PP 2147 _ A- Pet Ipiranga op 38,4
C I fBONG OP C57 85,00 85,00 85.00 85,00 - 5.5 5.000 MET 0UQUE OP B/0 13.00 13.00 13.00 13.00 373 VULCABRAS PN 28.00 28.02 30.00 28.00 14.591 5) Acos Villaros PP-C- 20 25 5.291, Relripar oo 36 3'
C i NERMG PP C57 100.00 115.42 120.00 115.00 + 9.5 141.643 MET DUQUE FP B/0 10.51 10.98 11.00 10.99 1 800 WEG PP C32 700.00 700.00 700.00 700.00 +16.6 1 080 Ranoon pp 33.3,C I'ARATU PPC 40.00 40.68 41.00 41.00 + 2.5 5.988 MET GER0AU FN 18.00 18.45 19.00 19.00 + 5.5 17666 WEMBLEY PP 42.00 44.11 4500 44.00 20050
CI CADE PPA 200.00 200.02 200.02 200.02 + 0.0 1.100 MET WETZEL PP 40.00 43.16 46.00 46.00 13 280 WHIT MARTIW OP B/ 35.00 36.97 38.50 37.50 + 4.1 127 819 Malorw Balius Malorea baixaa (94)CIlTAUPP 230.00 241.63 250.00 250.00 + 4.1 4.755 METAL LIVE PP C32 340.00 350.31 360.00 360.00 + 5.8 4 368 WHIT MARTINS OP 12.00 12.50 13.00 13.00 I 10 000( N0PECT1NA FP 5.40 5.57 620 6.00 + 7,9 22.051 ICTALAC PP 28.00 29.63 30.00 30.00 +1.6 27.200 ZAMM OP 185 2.61 2.63 2.65 2.62 - 2.9 54000 1) Cosigu.l PS-EE 75.58 RealdnlnvPNPflB M;R
C WECnKAPPP 5,19 5,26 5,70 5,70 + 9,6 136.773 METISA PP B/S 15,00 15.22 15.50 15.00 + 0,0 2.300 ZAMK PPA 185 5.00 5.05 5.20 5.00 - 7,4 4 620 21 Acos'Villares OP-C- 33.33 S c™,C MASW0PC1S 31,00 31.00 31,00 31,00 I 297 MBHEimO PP DIV 16,00 18,08 19,99 19,99 +8.0 36.133 ZM PP C37 20.00 20,73 21,00 21,00 + 5,0 30.911 3) Forro Brasllei'ro PP 14.12 Ct™omicopn 25,g
t 1MASMA FP C15 75,00 83,34 85,00 85,00 +13,3 77.238 MKBEIETTO FP C14 14,50 14,65 15,00 14,50 - 6.4 3.255 CONCORDAT ART AS 41 Calaguazes Leop. OP 12.67 15/4 16/4 17/4 Sinn^iiVm krC HT CONST PP 10.00 10,79 11,00 11,00 +10,0 23.900 MCROtAB FP CO! 33.00 34.79 36.00 35,00 + 6,0 13.450 X«flinO Rl fnnlah PP 11.61 P.J B Duarto op 16.6
t FAPPPCI3 125.00 128,16 130.00 130,00 + 4,0 18.237 MMIAN0 FN 5.50 5.85 6.00 6,00 + 9.0 26.969 ™ri, pp 340 4 00 4 M 400 +14z 378,59 Iguai;" Ca!e op 1U
C LDEX PP 14,00 14,55 15,01 14,50 + 3.5 58.700 M0MH0 FLUM OP CI 250,00 250.01 255.00 250.00 2.073 CALFAT PP 3*40 370 4*00 3£0 +11*7 524933 ——^^I——————WC NCRETEX PP 200,00 200.00 200.00 200.00 160 MOIMIO1APA PN 11,00 11.00 12,00 11,00 -1.7 37.015 CICA PP C57 1001 11 25 1200 1100 +157 113.700 ' "
C ItfAB PP 470,00 526,76 570,00 570,00 +18,7 38.198 MOiNHO SANT OP C6 450.00 475.20 510,00 510,00 +10,8 43.578 EMBAUBA ob FN 2,00 ^OO 2,00 2.00 43.150 tuttttiomrn irnnTmr\ri >

S 
BETER FPA 6^0 6,20 6,20 6,20 -3,1 4.800 MOIItIO SANT PP CO 450,00 470,04 490.00 460,00 + 4,5 17.124 ^ 1000 10 00 1000 1000 / 15000 IN V Hi SUM ill JN I UbBETER PPB 7,50 7,75 8,20 7,50 21,000 MONTREAL PP 14,00 14,79 16,00 15,00 + 7.1 46.216 FARM PN 830 1L78 1100 1200 +44.5 81 820HI 52,00 55.01 56,00 56,00 + 7,6 28.174 MUILER FP B/S 55,00 63,41 65,00 65,00 +18,1 114.891 IMC0SUL FP C23 6 70 7 99 8 01 801 +14 4 4.251 f~~C P|NE PPA 90.00 94.30 105,00 95,00 + 5,5 52.176 MULT1TEL FN 11,01 11,53 12,00 11,51 +15,1 180.066 IMC0SUL FP 7*00 7*00 7 00 7*00 15084 TJ . , n. l-il , cr. ~n nirarnirrlif( Ri RIBEIRO FP 22,00 22,00 22,00 22,00 - 4,3 4.250 MULTTTTXTIL PP CO 30.00 31,70 32,00 31.00 - 3.0 43.700 SJhffPNA 2000 20 00 2000 2000 I 1000 BolSa dO RlO Bolsa de S PaUlO UVemight

3,50 3,83 4,11 4,11 +17,0 15.000 NACI0NAL ON 6,00 6,72 6,80 6.80 +13,3 720 (JRM(X FN ftOO 13J1 14,00 13.00 27.500   —i SS 3,50 4,00 4,50 4,00 +14,2 71.235 NACI0NAL PN 5.50 5.51 5,51 5,51 +0,1 7.315 p|R BRASILIA OP 0^2 0*88 1.00 0.B2 + 2,5 71.000 ————————— Ontam: 117/4/861
! SSIS'IJ!"' ~4'1 NAKATAFPC20 3000.5 3008.7 3050.0 3000.5 + 0.0 120 pm BRASILIA FPA L40 L49 L60 1,50 + 7.1 449.100 VarlapJo mansal " Varis^io mental do Taxa Andima (Oruta): 1,81%
8™n«?pp im 2'SS iffi ,-,555 SS£2?5rrWS,OP 026 2246 35,00 35,00 + 20.6 223.872 S0L0RRIC0 OP 19.49 19,58 20,00 19,49 - 2.5 3.600 do IBV m*dio (%): Indie. BOVESPA (%): Rend, acumulado na semana: 0,24%( UJEW0 SUt PP 4.00 4.27 4,80 4,50 +12.5 102.254 N0R0ESTE ON 12.00 12,00 12,00 12,00 - 7.6 1 000 S0L0RRIC0 PP 23,00 23,96 24.01 23.00 120.826 a/Kdio Rend, acumulado no mes: 0.74%' 5,00 4,80 + 25,9 234.500 N0R0ESTE PN 6,20 6,40 6,50 6,20 — 4,6 15.130 c ,)0 ... ,. . 1Q „, ,n Taxa Efetiva Mensal (Andima %):SPvASCONC FPA 12.00 12.01 13.00 12.00 18.238 OLVEBRA PP OIV 70.01 73.42 74.00 73.50 + 6.5 89 338 Mar 0 76 Sel: 2883 Ma' *5-18 Se' 31 ,0 1985 Ano 826

KFjVASCONC FPB 17.00 17.34 18.00 17.00 - 5.5 8.940 ORION FP 12.49 13.51 14.00 13.50 + 3.8 17 772 - Abr: 1.85 Out: 41.66 Abr -0.23 Out: 24.15 Fev- ,072 Set: 910ifH 6 OP 11.00 11.05 12.00 U.OO I 8.400 PARAIBUNA FP 8.50 9.53 14.00 9.50 +11.7 372 100 OlJCOCS O.0 V>OIIiPr& I Mai: 32.05 Nov 12.41 Mai 45.41 Nov 12.13 Mar: 1172 Out 9 32«H|BFP 15.00 15.81 17.00 16.00 + 6.6 80570 PARAJIAFANEMA PP C5 28.00 30.13 35.00 31.00 + 3.3 2 644489 ' I Jun 37 83 Dei: -10.46 Jun 52 05 De? 13 58 Aw. 11.88 Nov 9 1bSjIFIRANG FPC2 17.00 17.38 18,00 17,50 61.099 PAUL F LUZ ON 3,29 3.29 3.29 3.79 - 6.0 12.000 ——— i— ' " 1 ,4 G9 Jan -7 10 Jul 1835 Jan 140 ¦ 1 'o?? Dw ,00- 122'
jcWBIlUBAFP 15,01 16,37 17,00 17,00 +17,2 734 PIKE PP C02 7,00 8.73 9,00 8,99 +198 275.450 p,„o Quant Pnmlos Voluma fnn. ™ pev 7 22 ten 2398 Fpv 24 01 I"!'1 S , 1983
XHS0PC25 64.00 64,30 65,00 64,00 - 4,4 14.850 PER COLUtiHIA FP 3,00 3,25 340 3 30 + 17,8 172.703 Mrla *anc tore (mil U l Midlo CzS mil A9°' 29'83 23'98 [T onS Jul: 8'82 Jcan: 12?
9CAS PP C25 59.00 63.72 70,00 65,00 + 8,3 • 106.825 PERDIGA0 P4A INT 19,00 19,74 2200 2200 +15 210 565 Mar 54'6E Mar 80'81 Fov:
dpA PP 7,00 7,04 8,00 7,00 26982 PERDIGAO FS4A 16.00 16,05 1800 1800 20 900 11 1 ~   Mar: 0.65
¦MTEX0PC81 19,50 20,00 20,50 20,00 - 2,4 250.000 PERSIC0 PN 18,00 21,61 25,00 22,00 + 29,4 206.650 0AZ20 AZE FP JUN 9.00 30000 1.00 1,00 1,00¦RMEXPPC81 20,00 20,77 22,00 21,50 + 7,5 747.360 PET IPIRANGA OP C2 18,00 18,00 18,00 18,00 + 384 100 0BB16 BB PP C32 JUN 1100,0 1.000 170,00 170.00 170.00 o T» ' Olirfl9ER1E PN 9,20 9,38 9,60 9.60 + 6,6 448.945 PET IFIRANM PP C2 20,00 23,17 24,00 23,50 +17 185 360 00829 BB FP C32 JUN 1200,0 1.000 140.00 140,00 140,00 UiJlttl  
WHOMKOON 8,00 8,00 8,00 8,00 + 0,6 100.000 PE1R0BRAS ON 800.00 809,70 820.00 800,00 -1,2 466 00C19 OOC FP C25 1UN 65.00 30.000 12.00 12,00 12,00 Ontam: Comnra ICzt) Venda (CzS) Mercaaoavrstaontem(17/4i86lSONOMKOPN 6,00 6.90 7,00 6,00 - 25,0 3.320 PETR06RAS PP C33 1650,0 1702.3 1750.0 1700,0 43.647 0D028 DOR PP C81 IUN 20.00 25.000 4.15 4,15 . 4,15 Olicial- 1377 1384 (CzS/g para lingotes de 250g)SEBRAFPC03 17.50 19,66 21.00 18,00 497.453 PETTENATI PP 8.00 9.05 10.00 9.50 +18,7 212,006 0EAI0 ELB PP C03 IUN 18.00 4.000 2.70 2.70 2,70 n„u„. 1R1(1 lq'tn Bolsa de Mercadonas de SP: 201,00 (— neqfoos)BEKJR N0RD PNA 7,00 7.06 7.50 7.00 - 6.6 24.170 PIRELLI OP C61 18.00 19,79 21.00 20.00 + 5.2 275.416 0UR10 GUA 0F C31 IUN 260.00 30.000 8.00 14,00 17,00 reSmSniWI- «oo ipnn Bolsa Mercantil de Fuluros: 201.001-negOcios)OEKEIROZfH 11.00 U.OO 11.00 11,00 16.886 PIRELLI PP f.61 15.50 16.09 17.00 16.00 - 5,8 225.043 0KW16 HEP PP AGO 26,00 30.000 1.98 1.98 1.98 . _nnnJ|n n„ riia Media das lundidoras (RJ e SP): 206.00 (Venda)ttUMAFP 7.20 7.75 8.50 8,20 +13,8 412.527 P0UPR0P1LE.N PPA 14,00 16.77 22,00 18,00 + 28 5 331 786 0ME28 MEN FB185 IUN 16.00 16000 18.00 18.62 19,00 COtogOesde venda no paralelo no primeiro dia de cada mfis Ultimo dia de cada mes na Bolsa de Mercadonas de Sao Paulo:•WACO PNC 1090.0 1090.0 1090.0 1090.0 / 7 FOLYMAX PN 4.00 4,10 4,50 4,00 452.350 0ME5 MEN PB 185 ION 23.00 5 000 13.00 13,00 13.00 (<-rSI; ,935 Aq0 100 000
JCMI pp 9.50 10.12 11.00 10,50 + 5.0 279.449 PR0MEIAL PP 18,00 19.27 21.00 19,00 + 0,0 274.475 0MT28 WP NA JUN 26.00 250000 4.00 4,00 4,00 M ,SK' . g00 Fev 43.000 Set 103.800
SCB* PFA C35 800.00 820.97 855,00 850,00 + 3.6 341 PR0PASA PP INT 8.50 9,00 9,30 9,00 130.700 0PT28 PET PP C33 AGO 2300.0 1 000 100.00 100,00 100,00 5™ £900 Out 0 100 Mar 53.200 Oat I2 S00
S^ONOPB^) 100.00 104,43 110,00 100,00 + 2.0 11.734 PR0PASA PP 9.00 9.47 9,50 9,50 + 5.5 10.000 0PTI7 PET PP C33 AGO 2000.0 1.000 180.00 180.00 180.00 ffijE 6.180 Nov 1.000 AJjr 67 /00 ^ov 134gi10
vtlCSSON PPC B/0 65.01 65,01 65,01 65,01 +8,3 6.986 QUIMIC GERAL FN 10.00 10.00 10,00 10.00 500 0PI21 PET PP C33 AGO 1400.0 10000 5,20 5,20 5.70 7131 =650 Dez 13.350 j,Jn 74 000 1986B1W1A OP C99 50,00 50,00 50,00 50,00 / 200 0UIMISIN0S PN 9,00 9.42 9.50 9.00 - 3.1 54 200 0PI24 PET PP C33 ION 1800.0 1 000 205.00 205,00 205.00 J"" 6 =00 1986 Jul 92 000 Jan 179000
C1RELA PP C99 80.00 89.78 95,00 91,00 +13,7 123.828 RAKOON PP 48,00 50.89 60.00 60,00 + 33 3 112 985 0PM41 PMA PP B/0 JUN 40,00 808000 30.00 30,00 30.00 Jul 7.400 Jan 15800 Fev 217500
ITERNIT OP C39 4300.0 4302.9 4500.0 4500,0 + 4.6 3.779 REAL ON 186 16.00 16.21 17.00 1600 - 58 93R0 DPMI? PMA PP B/D IUN 36.00 274.800 33,60 33.51 33,60 Ago 9.200 Fev 15800 Mar 192.60OICATEX OP 180.00 180,00 180,00 180.00 + 5.8 100 REAL ON P86 14,01 14,36 15.00 14.01 -6.6 4 059 0PM29 PMA PP C59 IUN 20.00 3 259.200 12,00 12.65 13,00 ttCATEX FP 145,00 151,63 160,00 155,00 +10,7 49.743 REAL PN 186 16.00 16.12 16.51 16.50 - 2.9 35.162 OPM32 PMA PP C59 JUN 26.00 3.385.090 9.00 8,82 9.10 
fCATAGUAZES PFA 20.00 20.51 22.00 20,00 - 2,4 44600 REAL PN P86 14.01 14.32 15,00 14,01 -6.6 4307 0PM46 PMA PP C59 JUN 29.00 761000 7.20 7.15 7.50F NVPPAC02 43.99 47,12 50.00 48,00 + 2,1 245882 REAL CIA INV ON 55.00 55.00 55.00 55,00 + 5,7 84 0PM20 PMA PP C59 ION 32.00 119000 5,00 5,69 5.51
N.VPPA 40.00 42,29 45.00 44,00 +10,0 59.306 REAL CIA INV PN 5800 58.38 60.00 58.00 - 7.9 1.620 0PM21 PMA PP C59 IUN 36 00 5 382.500 5.00 5.38 5.60 A MikHnBUk H K_| A —^ 5 J\ CCM C RENAUX PP CI 40.00 41.34 42,00 40,00 11.250 REAL CONS PNB 186 18.00 19.43 20.00 20.00 210 0PM18 PMA PP C59 JUN 40.00 3.797000 3,60 3,77 3,80 f| HllflllilEU HB B E HE NUTHT0RPPC12 5.94 6.44 7.00 7,00 + 7.6 195.200 REAL CONS PNB P86 18.00 18.00 18.00 18.00 20 0PM27 PMA PP C59 IUN 50.00 45000 1,51 1.56 1.50 IB BBIlllHlflB Hlf f I llr flMtt fill I M M HRBASA PP 81.00 89,23 95,00 90,00 +11,1 130.654 REAL CONS PN0 186 20.00 20.00 20.00 2000 261 0SH34 SUA PP INT IUN 70.00 4 000 2.50 2.50 2.50 " ¦¦¦ ¦ ¦ m BTB >63 Wl T(IRROBRASFP 22000 227.66 240.00 230,00 +1.7 11820 REAL CONS PNE 186 18.00 18.80 '25.00 20.00 1.324 0SH6 SHA PP INT IUN 40.00 20000 20.00 20.00 20,00 Koripfl I ATFIRRO UGAS FP 21.00 25.54 27.00 25.00 348.070 REAL CONS PNE P86 18.00 1800 18.00 18.00 71 0SIII2 SHA PP INT IUN 45.00 58/000 1800 18.49 18.40 LFU1ILU JJCU
fERTIBRASPN 21.99 22.00 22.00 21.99 + 0,0 9.659 REAL CONS PNt 186 23.00 23.01 23.01 2301 +4.5 4 695 OSH33 SHA PP INT IUN 55.00 75000 13.00 13.42 14.00 -r J I J .FERT1SUL PPB C17 12.00 13.94 1450 14.00 + 7.7 28234 REAL CONS ON 186 21.00 21.92 22.00 22.00 2 574 0S08 SID PP C04 JUN 50 00 100000 5.51 5.51 5,51 VfllOf C13 COt3 jnr MB*. JETfERTIZA PP 8.40 9.39 11 00 11.00 + 29.4 59 285 REAL CONS ON F86 20.00 2000 2000 20.00 200 0SD9 SID FP C04 IUN 55.00 4 000 4,00 4,00 4 00 /F F1BAM PP INT 800 8.40 8,50 8,50 + 6.2 216045 REAL DE INV ON 18 21.00 21.00 21.00 21.00 3 104 OSOIO SIO PP C04 IUN 60 00 228000 5.00 4.02 3.01 I ,, Q £&gk SB Ai3B& ABftS ¦ TO ll(> ¦ \ Ai'fitsflBAM PP 7.40 7.71 8.00 8,00 2 300 REAL DE INV PN 18 2100 21.09 21,50 21 00 11153 OUP39 UC0 PP IUN 3 20 56/ 000 0.90 0,90 0 90 VjZitP fVjBI ffi M M StM S .18 El 5jFIQIOISKPNINI 6.40 6 47 6,49 6.49 -7.2 11 100 RLAL PART PNA 186 1800 18.00 18.00 18.00 1 859 0VG21 VAG PP INT IUN 29 00 200000 3,80 3.80 3.80 T7_.. tfilftA/Qf: M Alf ¦¦V WV P-J H/VvrF0RJA TAURUS PP 455.00 499 3 2 50000 500.00 +11,1 65/0 RUU. PARI PNA P86 1600 1600 16 00 1600 9 0 0VG5 VAC PP INT IUN 32.00 50000 2./0 2./0 2.70 Cillla XU/17H/OU Jul -vyp- HST H^Ja ft*
FRANCES 6PAS ON 6000 6499 65.00 65.00 3 404 REAL PARI PNB 186 1800 18,00 18,00 18,00 3 291 0VL39 VAL PP S,D IUN 1400 0 5 000 185.00 191.00 200.00 A nartirnp CzS 10 OOO 0(1 nu'p pntrn pm aran nn FlwvPar / /%. Pi ®FMNGOSUL PN 16,00 16.43 19.00 18.00 +12.3 125971 REAL FART PNB P86 1600 16.00 16.00 16.00 186 0VS3 VSM OP IUN 320.00 10 500 8.00 8,00 8.00
—————————— — —— — — — . ———1 MHBBMBMBBBBBBBBMBBBBBHHBMHiiMBiyBwMMBBlajgHyBHyityi[P 4n\^timcnto tórn felcgopârá^gahhar.

Belgo investe US$ 30 milhões

Belo Horizonte — A direto- Com essa nova unidade, acionária de uma outra empre-'
ria da Siderúrgica Belgo- Belgo-Mineira substituirá parte sa controlada pelo grupo, a
Mineira comunicou ontem da importação de arames finos Cimaf-Companhia Industrial e
criação de mais uma empresa, pelos setores automobilístico, Mercantil de Artefatos de Fer-
a Bemaf-Belgo Mineira Ara- agropecuário, de eletrificação ro, de São Paulo. A BemáF "
mes Finos Ltda, que ficará lo- por indústrias de outras áreas, ocupará o galpão que pertencia^
calizada em Sumaré, município A opção por São Paulo, segun- à fábrica de eletrodos e solda&t,
paulista próximo a Campinas, do a nota da diretoria da Bel- da Armco do Brasil e que havia, i
onde investirá, nos próximos go-Mineira, foi pela proximida- sido incorporada pela Esab,.
quatro anos, cerca de 30 mi- de com o maior mercado con- S/A, de Cotagem (MG), que .
lhões de dólares em instalações sumidor. Na Bemaf serão em- acabou transferindo todos os,,
industriais, para uma produção pregados cerca de 500 metalúr- equipamentos para Minas. Pe--
anual de até 20 mil toneladas gicos. Io galpão e demais áreas, a~
de arames finos, telas sextava- Nessa nova indústria, a Bel- Belgo-Mineira pagou Cz$ 23
das e outros trefilados. go-Mineira terá a participação milhões.

Invista em ações com quem entende. Fundo de Ações - CSA Boavista

Colaçíis mi(CzS) *i/ Ind.luint MM. Lucr.(mil) Fech Mis Min. Mtd. D/ant Ano
CotafOn mi(CiS) %</ Ind.Méd. Lucr.Mi Min. IM. D/int Ano

Cotsçdss im (Cz$) Ind.luint Mtd. Lucr.(mil) Fech Mil Min. Mtd. D/ant «no

1.7505.0009.68010.303'43054.80812.809223.43810.0009.5004.700B6.1312201.40061.340160.908185.8002.00038.39014.3001.000600300.20043 0001.1001.0003.200458742.00088.9041401.000765.26022.900914.65930.390174.9936.23750.000581.6631.475.3612014 0002.000

ERICSSON 0PEE-EUCATKPPFABRICA BANGUPPFIRBASAPPFERRO BRASILEIRO PPFERRO UGASPPFIKTTSUIPAFERTISUIPBFJBAMf?F1N0RCIRIV-VEÍCULOS PAGUARARAKS0PHERAGPPIGUAÇU CAFEP6KVESTECPSKXWEPPITAPPPFTAUBANCOPStTAUTECPSJ.HiAmOSPPE--lARAGUAFABRtPKT. PfJ0M FORTES 0PE--KEPlfR.WEBER PPIACESAN0VPPIACTAPPIAM MAQUINAS PPUMASAPPLOiAS AMERICANAS OSLOiAS AMERICANAS PSL0ÍASHER1NGPRT.PP - ¦
LUXMAPPMAGNESITA PAMANAHPSMANGEISPPC —MANGELSPPE—IMNNESMANNOPCC-MANNESMANNOPEE-MANNESMANNPPCC-MARV1NPPMASSEYPERNNSASMENOESJUMORPAMOOESJUMORPBMES8UPPMET.DOUATNOV.PPMET.WETZaPPMETAL LEVE PPMET1SAPP -CC
MKÍHELETTOPPC —MKHEIETTOPPE —MKROABffMOINHO FLUMINENSE 0PM0M10SAOT&7APPMONTREAL PPMUU1ER IRMÃOS PP - -
MUÜIRPP -CC
MULTTTEPSMULTTTEXT1LPPNACIONAL 0NNACIONAL PNN0RD0N0POLVEBRAPPCPARAWJNAPPPARANAPANEMAPP

29.131 19,00 19,00 11.50 19.00 - 5.00 237.50422.425 18.00 21.00 17,00 18.18 7.83 395.22
29.440 9.00 9.00 7.50 8.03 - 9,67 259,035.000 44.00 44.00 44,00 44.00 - 33.33
8.880 80.01 80.01 69.00 79.21 20.25 366,71

141.950 11.00 11.00 10.00 10,64 11,30 665.00
91.610 59,00 63,00 55.00 58.71 10.61 381,23
1.000 33.00 33.00 33,00 33.00 EST 428.57
3.940 55.00 55.00 45.00 52.00 6.12 403.10

542 2.150.00 2.150.00 2.000,00 2.022.88 6.11 258,38
163.570 4,50 5,00 4.31 4.53 7.86 566,25
70.802 8,49 8,50 8,00 8,19 2,38 204,753.022 729.00 750.00 680.00 706.96 1,43 105.22
28314 999.99 1.000.00 930.00 953,93 335 104,56205 65.00 65.00 65.00 65.00 - 108.33'4 350.00 350.00 350.00 350.00 - 157,59360,00 360,00 360.00 360.00 - 110.7433 17,00 17,00 17,00 17,00 - 99.4290 17,00 17,00 17.00 17,00 - 99,42620 21.00 21.00 21,00 21.00 - 127.27

1.500 60.00 60.00 60.00 60.00 EST 600,0012.000 4,00 4,01 3,90 3,95 3,9565.965 13.75 13.75 11.00 11.99 18.95 181,6748.260 11.50 12.00 9.00 10.74 14.74 167.81
396.265 22.00 24.00 20.00 21.32 11.10 284.27
57.532 22.00 23.00 20.00 20,93 6.14 581.39
76.160 170,00 180.00 150.00 162.92 10,74 376.26

329 145.00 150,00 144,00 146.28 7.53 377.01
3.900 165,00 185.00 165.00 167.82 4.46 281,11
2.650 12,50 13.80 12,50 12.94 7.83 315.61250 12.00 12.00 12,00 12.00 20,0054.035 16.50 17.00 15,49 16,21 1,25 95.925.731 29,50 29.50 29,50 29,50 - 179,88100 24.00 24.00 24,00 24,00 -11.11 141.18

ail8 145.00 155.00 135.00 146.77 16.45 587.08300 12.00 12.00 12.00 12.00 - 169.01100 180.00 180.00 180.00 180.00 EST 292,68570 3.000,00 3.000.00 2.800.00 2.902,19 3,65 299,19339343 16.00 16,00 14.00 14.61 13,17 442,7310.000 68,00 68,00 68,00 68,00 - 147,83110.543 15,00 15,00 12.45 13,10 -12,67 467.86455.914 25.50 26,00 23,00 24.54 12.72 701,14950 85,00 90.00 85,00 85,53 12,54 503,125.983 3,00 3,30 3,00 3,10 - 6,91 344,44134350 5.80 6,40 5,60 6,01 8,68 353,5340 950.00 950,00 950,00 950,00 - 111,7664.600 15,00 15,99 13,00 14,50 - 0,48 517,86200 500,00 500,00 490,00 495,00 -11,61 275,00740 95,00 95,00 90,00 91,69 -1,62 214,73209.090 24,50 26,50 23,95 25,26 18,81 561,33720 3,00 3,40 3,00 3,37 -75,581.927 170.00 170.00 170,00 170.00 - 261,543.000 13,00 13.00 12.00 12,33 - 5,15 246,6041.150 19.00 19,00 17.00 17.85 8,71 307.761.780 15.00 15,00 15,00 15,00 - 250,0018.160 50,00 61,00 50,00 59,84 0,10 178,1025.264 58,00 59,00 55,00 57,20 0,63 214,2395.500 7,00 8,00 6,50 7,02 7,50 501,43400 21.00 21,00 21,00 21,00 -1,41 388,89750 9,00 9,00 9,00 9.00 - 321,43241.642 19,00 20,01 17,00 19,08 20,15 188,91426.635 8,10 9,20 7,50 8,14 12,59 301,48147.900 11.00 12.50 10.50 11.04 18.20 424.62

PEIXE PPPERS.COLUMBIAPPPETR0BRAS0NPETROBRASPPPETROLEO IPIRANGA PPPETTENAT1PPPIRELLJOPPfROJJPPFoiimomaoPA-E-PROMETALPPRAM00NPPREALC0NS0RCI00SREALCONSORCKJPRT.FSRECRUSULPPRECRtJSULNOV.PPREFRFAROPREFR1PARPPRttGRANDENSEPSRfASAPP - -C
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31.200 9.00 10.00 8.65 9.33348.208 3.10 3.20 2.80 3.02570 799,99 800,00 790,00 799,1414.204 1.750.00 1.750.00 1.650.00 1.717.40211.607 20,50 22,50 20,00 21,2996.753 9.00 9,50 8.50 9,0728.748 21,00 21.50 19.00 20.583.528 19.00 19,00 19.00 19,009.500 13.00 13.00 13.00 13.006.627 19,99 21,00 18,00 19,9715.873 51,00 51.00 50,00 50,99410 22,00 22,00 22,00 22,0042 20,00 20,00 20,00 20,002.000 18.00 18.00 18.00 18,0062.800 22,00 24.00 17,00 21,79600 5.00 5.00 5.00 5.0078.110 12.50 13.00 12.00 12,65170 16.00 16,00 16,00 16,009.650 32.01 32.01 28,50 30.5420.157 500.00 500.00 435.00 455.2610 220,00 220.00 220.00 220,002.500 18,50 18,50 18,50 18,50234.837 57.00 60.00 52,00 56,319.030 51,00 51,00 45,00 47,2424.748 47,50 60,00 47,50 51,19143.314 20,00 23,00 19,50 20,37797 1.417,00 1.417,00 1.402,00 1.412,06300 75,00 75,00 75,00 75,001.000 45.00 45,00 45,00 45,001.500 9,99 9,99 6,50 7,66277.194 12,50 13.00 11,50 12,265.100 51,00 52,00 50,00 51,2061 160.00 160,00 160,00 160,0061 210.00 210.00 210.00 210,008.000 10.00 11,00 10,00 10.8886.177 5,50 5,50 4,77 5,205.055 14,50 14,50 14,50 14,50116 3,50 3,50 3,50 3,5036 4,00 4,00 4,00 4,0061.300 14,00 14,50 13,00 13,92603.905 19,90 21,00 18,00 19,8013.900 3.00 3,35 3,00 3,1138.432 3,30 3,30 3,00 3.191.694 1.020.00 1.050,00 1.000,00 1.011,0392.881 1.530.00 1.550,01 1.430,00 1.502,70356.590 29,01 31,00 28,00 29,431.698 24,00 30,00 22,00 23,10153.000 7.00 7.00 5.00 5.8671800 1.68 1.70 1,55 1,63295.482 36,99 37,00 34,00 35,791.767,170 10,80 12,50 9,50 10,38

referentes ao exercício de 1985,
à razão de Cz$ 0,03924 por lote
de mil ações para os títulos com
direitos integrais e Cz$ 0,01784
por lote de mil ações para os
títulos com direitos pro rata.

Construtora Beter — Reali-
za aumento do capital na pro-
porção de 25% mediante subs-
crição pública, ao preço de Cz$
5,00 por lote de mil ações, a
serem integralizados à vista, no
ato do exercício do direito. O
prazo para o exercício do direi-
to será de 30 dias, a contar de
amanhã, 19 de abril.

Borella — Assembléia geral
extraordinária de acionistas
realizada anteontem aprovou o
aumento do capital social de
Cz$ 66,8 milhões para Cz$ 150
milhões, mediante a incorpora-
ção de reservas diversas.

Magnesita — Convoca os
acionistas para assembléia ge-ral ordinária no próximo dia
29, para apreciar proposta de
aumento do capital social, de
Cz$ 62,3 milhões para Cz$
249,4 milhões, na proporção de
300%, mediante a incorpora-
ção da correção monetária do

capital e distribuição de três.
novas ações para cada uma.
possuída.

Telebahia'— As assembléias,,
gerais ordinária e extraordiná-,,
ria realizadas anteontem ho-»
mologaram o aumento dè capi-.,
tal subscrito e integralizado,'.
sem emissão de novas ações, de
CzS 233,7 milhões para Cz$
627,6 milhões, com a alteração
do valor nominal da ação de
CzS 0,108 para CzS 0,29. Foi
aprovada também a distribui-
ção de dividendos de Cz$;
20,827718 por lotes de mil
ações.

Cia. Progresso Industrial
Assembléia geral de acionistas,,
realizada no úLtimo dia 14n
aprovou a distribuição de divir..
dendos no valor de CzS 0,418-?
por lote de mil ações. Foi tam-
bém aprovado o aumenio do
capital social, em duas etapas: Jde CzS 34,7 milhões para CzS 

'
69,4 milhões, mediante incor- j
poração de reservas e distribui-.
ção de bonificação na propor-,
ção de uma ação nova para .
cada uma possuída; e, de CzS
69,4 milhões para CzS 165,4 .
milhões, mediante subscrição :
pública, ao preço de CzS 2,80
por lote de mil ações.

Antarctica do Nordeste —
Proposta do conselho de admi-1
nistração prevê a elevação do
capital social de CzS 157,9 mi-'
lhões para Cz$ 602,3 milhões,
mediante incorporação de re- jservas diversas, sendo uma pri-!
meira etapa (de CzS 157,9 mi-,
lhões para CzS 315,8 milhões),
com a distribuição de uma ação :
nova para cada uma possuída; >
e uma segunda etapa (de CzS '
315,8 milhões para CzS 602,3 •
milhões) sem a emissão de'
ações. Propõe ainda a adminis-:
tração o desdobramento do nú-'
mero de ações (já considerada
a bonificação) com a distribui-'
ção de quatro novas ações para !
cada uma possuída.

Telesp — Assembléia geral
ordinária de acionistas realiza-
da no dia 15 aprovou o aumen-
to do capital social, de CzS 2,06
bilhões para CzS 6,45 bilhões,
mediante capitalização da cor-'
reção monetária do capital rea-
lizado, sem emissão de novas
ações.

Perdigão Alimentos — Inicia
no próximo dia 30 o pagamento
dos juros e prêmios referentes
ao período de 31/10/85 a
30/04/86 aos portadores de de-
bêntures da primeira emissão.
Os juros serão de 4,4% sobre o
valor atualizado das debentu-
res e o prêmio de 6,086%. Para
as debêntures ao portador, de-
verão ser apresentados os
cupons relativos a juros e prê-
mio de n° 1. O conselho de
administração da empresa
aprovou o pagamento de um
prêmio de continuidade de
1,48%, a ser pago em 31/10/86
aos debenturistas que não exer-
cerem a opção de venda.

Fras-Le — Comunica que, a
partir do próximo dia 22, os
acionistas poderão habilitar-se
ao recebimento dos dividendos
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2AMMFA 54.910 5,00 !ZMPP 2.000 22,00 . 25ZMPRTPP 111 18,00 H
CONCORDATARIAS
CALFATPP 97.392 4,80 !CAfAT PRT.PP 590.139 4,00 iCICAPP 55.800 10,20 1!PffUAROES BRASÍLIA PA 132.100 1,60S0URMC0FP 16308 23.50 2'TOTAL 7.871888.

281.532153.558238.88997.967

Opções de Compra

Pr«ço Quant. prêmioSérie Vtnc. Extrc. (mil) Útt. Médio
Aa«tj PP 22,0017,00260,00300,0014,0018,008.0030.0027,001.800.0052,001.200,001.400.001.800.001.600.002.000,001.600.001.800.0020.018,7

4,00 84.000,003,75 75.000,005,00 100.000,004,66 280.000.007,68 46.080,003,55 17.500,001,38 88.320.001,43 148.700,007,84 1.710.720.00155.00 310.000.005,52 663.000.00540.00 3.240.000,00367,12 65.714 950.0081,0789.101.000,0018,5060.026.510.0043,65 829.480.00155,2410.246.010.00113,6124.723.000.0012,50 25.000,0016,00 80.000.00VOLUME TOTAL257.504.520.00
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14,00 14.00 14.00 14,0022,00 22.77 24,00 24,00 + 9,02,80 2,83 3,00 2,90 -3,0
12.00 12.00 14,00 12,003,99 4,04 4,25 4,20 +10,89,99 10,00 10,00 10,0013,50 13,50 13.50 13,50 + 3,811.50 12.13 12,50 12,00 + 4,3220,00 231.90 240.00 225.00 + 2,210.00 10,89 11.00 11,009.00 9.00 9 00 9.00 + 5.718.50 19.70 20.00 20.00 +11.132.00 34.53 36.00 35.00 + 9.327.00 2 7.13 29.00 27.30 - 2.4400.00 400.00 400,00 400.00 -11.1

280.00 311.34 330.00 330.00 + 6,4290,00 319,00 330.00 320.0019,99 19,99 19,99 19,99 +2,521,00 21,94 23,00 21,5035.00 35,00 35,00 35,003100.0 3100,0 3100,0 3100,03000.0 3000.0 3000.0 3000.02.60 2,71 2,89 2.70 +3.86,50 6,63 7.00 6,5017.99 18,17 20,00 18,00 - 7.627,00 31,40 33.00 31,50 + 16.66.00 6,30 6,50 6,00 - 7.614,40 14,87 15,00 14,50 - 3313.50 14,39 15,51 15,20 +1.319,50 19,94 20.00 19,99 + 0,040,00 42,26 45,99 41,00 + 2.523.00 26.77 28,00 27,00 +12.54,00 4,55 5,50 4.00 -16,6
7.50 7,87 8.30* 7.99 -2.5
7,50 7,99 8,10 8,00 +6,63,80 4,00 4.00 4.003.30 3.6 3.99 3,50 - 2,77.00 7,25 8.00 7,20 +2,8220,00 227,57 230,00 230,00 + 4,5360,00 360,00 360,00 360,0021.00 23,72 26,00 26,00 + 23,8110,00 115.87 120.00 120,00 +9.0113.00 121,81 125,00 125,00 + 13,66,00 6.00 6,00 6.004,99 5.69 6,00 5,50 + 0,132,00 35,73 36,00 36,00 + 2,87,00 7,99 8,10 8,00 +14,27,00 7,23 8,00 7,00 -17,6

40,00 40,57 42,00 40,0041,00 41,03 45,00 41,005,40 5,72 5,90 5,40 -8.4
60.00 60.00 60,00 60,00 - 3,250,00 52,55 55,00 55.00 +1.8600,00 600,00 600,01 600,01 +13,2560,00 560,01 560,01 560,01 +0,927,00 27.03 29,00 27.0040,00 40.00 40.00 40.0041,00 41,06 42,00 41,01 +5,12,40 2,56 2,75 2,75 +5,7100,00 117,66 120,00 120,00 + 20,014,00 14,40 15,00 14,99 +7,0 -
42,00 42,01 42,01 42,01 +7,74.49 4.59 5,00 4,50 + 7,119,00 19,00 19.00 19.00 /16,00 20.44 22.00 21,50 +10,215,00 16,17 16,50 16,30 + 8,612,00 12,43 12,50 12,49 +4,047,00 55,04 60.00 60.00 + 27,630,00 30.00 30,00 30,00999.99 999,99 999,99 999.9924.50 26,04 27,00 26,00 +1,98.50 8,50 8,50 8,50 - 5,5160,00 164,38 180,00 160,00 - 5,826,00 27,94 30,00 27,00 + 3,828,00 31.01 34,00 30,01 +0,07,00 7,00 7,00 7,001000.0 1000,0 1000,0 1000,016,00 16,33 16,50 16,00 -3.0
20,00 21,97 25.00 20.01 +2.67,50 7.94 9,50 8,50 + 6,213,00 13,00 13,00 13,00 /10.51 10,98 11,00 10,9918,00 18,45 19,00 19,00 +5,540.00 43.16 46.00 46.00340,00 350,31 360,00 360,00 + 5.828.00 29.63 30,00 30,00 +1,615,00 15,22 15,50 15,00 +0,016,00 18,08 19,99 19,99 +8,014,50 14,65 15,00 14,50 -6.4
33.00 34,79 36.00 35.00 + 6.05.50 5,85 6,00 6,00 + 9,0250,00 250,01 255,00 250,0011,00 11,00 12,00 11,00 -1,7

450.00 475.20 510,00 510,00 +10,8450,00 470.04 490,00 460,00 + 4,514,00 14,79 16,00 15,00 ' +7,155.00 63.41 65.00 65.00 +18,111.01 11.53 12.00 11,51 +15.130.00 31,70 32,00 31,00 -3,0
6,00 6,72 6,80 6,80 +13,35,50 5,51 5.51 5.51 +0,13000,5 3008.7 3050.0 3000.5 +0,029,00 32,46 35,00 35,00 + 20,612.00 12,00 12,00 12,00 - 7.66.20 6.40 6,50 6,20 -4.6

70.01 73.42 74,00 73,50 + 6,512.49 13,51 14,00 13,50 + 3,88,50 9,53 14,00 9,50 +11,728,00 30,13 35,00 31,00 +3,33,29 3,29 3,29 3,79 - 6,07,00 8,73 9,00 8,99 +19,83,00 3.25 3.40 3.30 + 17,819.00 19,74 22,00 22,00 +15,716.00 16.05 18.00 18.0018.00 21.61 25,00 22,00 + 29.418.00 18.00 18,00 18,00 + 38,420.00 23.17 24,00 23,50 +17.5800.00 809.70 820.00 800,00 -1,2
1650,0 1702.3 1750.0 1700,08,00 9,05 10,00 9,50 +18,718,00 19.79 21.00 20.00 +5,215.50 16,09 17,00 16.00 -5.8
14.00 16,77 22,00 18,00 +28,54,00 4,10 4,50 4.0018.00 19.27 21.00 19.00 + 0,08,50 9,00 9,30 9,009.00 9,47 9,50 9.50 + 5.510.00 10.00 10,00 10.009.00 9.42 9.50 9,00 - 3.148,00 50,89 60,00 60.00 + 33.316.00 16,21 17,00 16,00 - 5.814.01 14.36 15.00 14.01 -6.6
16.00 16.12 16,51 16.50 -2.9
14.01 14.32 15,00 14.01 -6.6
55.00 55.00 55,00 55,00 + 5.758,00 58,38 60.00 58.00 - 7.918.00 19.43 20.00 20,0018.00 18.00 18,00 18,0020,00 20.00 20.00 20.0018.00 18,80 '25.00 20,0018,00 18,00 18.00 18.0023,00 23.01 23.01 23.01 +4.521,00 21.92 22.00 22,0020.00 20 00 20.00 20.0021,00 21,00 21.00 21,0021.00 21.09 21.50 21.0018 00 13.00 18.00 18.0016.00 16.00 16.00 16 001800 18.00 18.00 18.0016.00 16.00 16,00 16.00

2.000 REAL PART ON «6 18,00 18,00 18,00 18,00 1.625131.922 REAL PART 0N P86 16.00 16,00 16,00 16,00 41014.500 RECRUSUL PP INT 19.00 21,84 22.00 20,00 + 5.2 341.50032.515 RECRUSULPP 18,00 19,75 21.02 20,00 +11,1 323.050135.034 REF IPIRANGA PP C2 15.99 15,99 16.00 15.99 1.1002.500 REfRIPAR 0P 4,00 6,62 7,50 7,50 + 36,3 6.68134.200 REFRPAR PP 12,00 13,07 15,00 13,00 + 18,1 346.721209.560 RIPASA PP SUB 28.00 34,80 36.00 35.00 + 20,6 313.58461.863 ROOQYIARIA PN 25,00 28,16 30,00 30,00 + 7.1 120.96036.100 SA04A AVKOL PN 12,00 13.75 14,00 12.00 10 0152.000 SADIA CONCOR PN 10.00 10.46 11.00 11.00 +10.0 202.91515.000 SADIA OESTE PNC 6.00 6.77 8.00 6,80 - 2,7 130.22537.610 SAFRA 0N 9.10 9.10 9,10 9,10 +7.0 1.1481.011 SAMfTRI OP 450.00 478.55 510.00 500,00 +16,2 2.93521 SANSUY PP INT 68,00 69,17 70,00 70,00 + 2,9 3.42041.809 SANSUY PP 58,00 58,00 58.00 58,00 1.3602.882 SANTACONSTAN PP 18 7.50 8.62 9,00 7,99 + 0.1 292.64920 SANTAJKNSE PP 75.00 75.00 75.00 75.00 1.000132.262 SANTTSTA PAP 0P 3000.0 3000.0 3000.0 30C0.0 +20.0 165.370 SAOBRAZPP 700,00 700.00 700,00 700,00 2.200301 SCW.0SSER PP B/D 45.00 45.00 45.00 45,00 +4.6 28.000130 SCOPUS PN 50,00 50.59 52.00 52,00 66.525226.730 SEARA IN0LPN 23,00 23,83 24,00 24,00 + 4,3 128 06080.137 SHARP 0P WT 34.99 35.05 41,00 36.00 148.494139.321 SHARP PP INT 52,00 57,07 61.00 60,00 +11,1 1.087.520212.462 SHARP PP PRT 46.00 51,04 55.00 53.00 +17,7 47.49836.152 S» IMFORMAT PP CO 44.50 49.12 50.00 47.99 + 2.1 542.64212.563 S>DÀC0N0RTE PNA 23.00 24.33 25,00 25,00 +13,6 2.965377.160 SiD GUAIRA PN 3,90 4,00 4,00 4,00 105.50085.001 SI0.R10GRAND 0N 11,00 11,00 11.00 11,00 18.00047.216 SIO RtOGRANO PN 15,50 16.12 16,50 1G.00 132.060225.651 SIFCO PP 40,00 44.10 46.00 40.00 69.250437.821 SOUZA CRUZ 0P C05 1400,0 1406.3 1450.0 1400.0 291350.707 SPRINGER PN 70,00 70,18 72.00 70,00 8.718520.177 STA MATILDE PP 478,00 478.00 478,00 478,00 / 140403.688 STAROUPPP 40.00 44.68 46,00 45,00 +15,3 63.250437.897 SUDAMERIS 0N 2.65 2.68 2.80 2,65 -8.6 126.300122.900 SUPERGAS8RAS PP 12.00 12.48 15,00 12 00 + 9,0 357 0606.990 SUZAN0 PPA 70,00 72,60 76,50 75,00 + 7.1 260.185286 TEBAPP 9,00 10,13 11,00 10.50 +16.5 140.210562.883 TECEL S JOSE PP 25.00 25.09 25.50 25,00 171.9014.082 TECHNOS REL 0N 2600.0 2600,0 2600,0 2600.0 +18,1 135.891 TECNOSOLO PP 48,00 50,24 55,00 54,00 +8.0 27.15094.054 TEKA0PC38 140,00 140.00 140,00 140,00 - 53,0 50094.002 TEKAPPC38 200.52 223,64 225.00 220,00 + 10.0 14 62212.100 TEKA NOROEST PNA 12,00 12.07 12.51 12.51 +3.9 3.50077.347 TELERJ ON INT 55.02 55.02 55.02 55.02 +0.0 295.800 TELERJ PN INT 101,02 101.02 101,02 101.02 +0,0 2• 45.520 TELESP 0E 206,00 206,01 206.01 206,01 7504 TELESP PE 277,30 277,70 278,00 278.00 714.300 TEX RENAUX PP Cll 39.50 40.43 43,00 39,50 -1.2 54.9911.000 TRATO PN 85.00 87.71 95.00 85.00 -3.4 30.6734.400 TRANSBRASM. 0N 2.30 2.36 2.80 2,31 -7,9 100.273138 TRAfGBRASIL PP C2 4,50 4.92 5,88 5,00 +16.2 720.368I.345 TRANSPARANA PN IN 19,00 23,05 24,00 24.00 +14,2 60.8926.600 TRANSPAPANA PN 18,00 18.69 19,00 18,00 8 8165.000 TRICHES PP INT 15,00 15,38 16,00 16,00 + 6,7 8.00077.360 TRICHESPP 11.00 11,72 12.00 11.00 - 8.3 36.32483.496 TR0L0NP85 3.80 3.81 3.81 3.81 +2,9 23 60421.110 TROL PN «5 6,50 6,50 6,50 6,50 + 3,1 50029.860 TROL PN P85 5,50 5,95 6,00 6,00 + 3,4 83.500
12.214 TUPYPN 13.50 13,99 14,00 14,00 +1,4 49.237

510.800 UMBANCO PNA 4.51 5.00 5.05 5.00 138.861100 UMBANCO PNB 4.10 4.39 5.00 4.10 31.656469.804 UM8ANC0 ON 5.00 5.00 5,01 5,00 24.403606 480 UNfAR PPA C27 15,50 15,50 15,50 15.50 + 14.8 1.800
37.070 UWPAR PPB C27 18.00 18.48 20,00 18,50 + 2.7 148.652
20.825 UStN C PINTO PP IN 3,10 3.37 3,70 3.45 +7.8 162.931

9.000 USIN C PINTO PP 3.09 3.30 3,50 3,35 + 8.4 1.754.9725.000 VACCHI PN 5,00 5,00 5,00 5.00 76.125
943.9.15 VAIE R DOCE FP SI 1500.0 1510.5 1550.0 1550.0 + 3.3 13.08610.000 VALMET 0P C22 650.00 660.02 700,00 650,00 + 18,1 2.814

31.310 VARGA FREIOS PN 22,00 24,08 25,00 25,00 +13,6 72.581
146.310 VARIG PP INT 27,50 30,11 32.00 29,00 + 7.4 713.870
814.890 VARIG PP 24,00 26.13 30,00 25,00 - 3,8 94.008
II.500 VIBASAPP8C19 12.50 13,60 14,00 14,00 +12,0 25.800

100 V1DR SMARINA OP 280,00 292.55 300,00 295.00 + 5.3 34.526
5.200 VIGOR PP C03 4.90 5.25 5,70 5,50 + 12,2 1 330.270

339.719 V0TEC PP INT 1.50 1,64 1,70 1,70 71.060
600.750 VTA AMAZÔNIA PP 26,50 26,50 30,00 26,50 +1,9 5.002

373 VULCABRAS PN 28,00 28,02 30,00 28,00 14.591
1.800 WEGPPC32 700,00 700,00 700.00 700.00 +16,6 1.080

17.666 WEMBLEY PP 42.00 44.11 45,00 44,00 20,050
13.280 WHíT MARTINS OP B/ 35,00 36,97 38,50 37,50 +4.1 127.8194.368 WHÍT MARTINS 0P 12,00 12,50 13.00 13,00 / 10.000
27.200 ZANINI 0P 185 2,61 2,63 2,65 2,62 - 2,9 54.000

2.300 Um PPA 185 5,00 5,05 5,20 5,00 - 7,4 4 62036.133 ZMPPC37 20,00 20,73 21,00 21,00 + 5,0 30.911
^ CONCORDATARIAS
26M9 CALFATPP IHT 3.40 4,00 4.50 4.00 +14.2 378.7592073 CAUATPP 3,40 3,70 4,00 3,80 + 11,7 524.93337.015 CICAPP C57 10.01 11,25 12.00 11,00 +15,7 113.70043.578 EA8AUBA 0ES PN 2.00 2.00 2.00 2.00 43.150
!H?J FAKOL 0N 10.00 10,00 10,00 10,00 / 15.00046.216 FAJKH. PN 8.30 11,78 13,00 12,00 +44.5 81 820114.891 IMCOSUL FF C23 6.70 7,99 8,01 8.01 +14,4 4.251MM» IMCOSUL FP 7,00 7,00 7,00 7,00 15.08443.700 MM3ET PNA 20.00 20,00 20.00 20,00 I 1.000'2? OflMEX PN 13.00 13,11 14.00 13.00 27.500'¦315 PIB BRASÍLIA 0P 0,82 0,88 1,00 0.B2 + 2,5 71.000•?5 PIB BBASIUA PPA 1,40 1,49 1.60 1,50 + 7.1 449100SOLORRICO 0P 19.49 19.58 20,00 19.49 - 2,5 3.6001000 SOLORRICO FP 23.00 23.96 24.01 23.00 120 82615.13089.33817.772372.1002.644.48912.090275.450 preço Quant. Prêmios Volume

210565 T"u'at SAril Venc. Ettrc. (mil) Ult. Médio Crt mil
20.900 ————

206.650 0A220 A2E IP JUN 9.00 30.000 1.00 1.00 1.00
100 0BB16 BB FT C32 JUN 1100.0 1.000 170.00 170.00 170.00

185.360 06829 BB FP C32 JUN 1200.0 1.000 140.00 140,00 140,00
466 00C19 DOC PP C25 IUN 65.00 30.000 12.00 12,00 12,00

43.647 0DU28 DUR PP C81 JUN 20.00 25.000 4.15 4.15 . 4,15
212.006 0EA10 ELB PP COS JUN 18.00 4.000 2.70 2.70 2,70
275.416 0UR10 GUA 0P C31 JUN 260,00 30.000 8.00 14,00 17.00
225.043 0KW16 KEP PP AGO 26.00 30.000 1,98 1.98 1.98
331.786 0ME28 MEN PB 185 IUN 16.00 16000 18.00 18.62 19,00452.350 0ME5 MEN PB 185 IUN 23.00 5 000 13.00 13,00 13.00
274.475 0WÍ28 MfP NA IUN 26.00 250000 4.00 4,00 4,00
130.700 0PT28 PET PP C33 AGO 7300.0 1.000 100.00 100.00 100,00

10.000 0PT17 PET PP C33 AGO 2000.0 1.000 180.00 180.00 180.00
500 0PI21 PET PP C33 AGO 1400.0 10.000 5,20 5,20 5.70

54.200 0PI24 PET PP C33 IUN 1800.0 1 000 205.00 205,00 205.00
112 985 0PM41 PMAPPB/D IUN 40.00 808000 30.00 30.00 30.00

9 380 0PM12 PMAPPB/D JUN 36.00 274 800 33.60 33.51 33,60
4 059 0PM29 PMA PP C59 IUN 20.00 3 259.200 12,00 12.65 13,00

35.162 0PM32 PMA PP C59 IUN 26.00 3.385.090 9.00 8,82 9.10
4 307 0PM46 PMA FP C59 JUN 29.00 761000 7.20 7.15 7.50

84 0PM20 FMAFPC59 IUN 32.00 119 000 5,00 5.69 5,51
1.620 0PM21 PMAPPC59 IUN 36 00 5 382.500 5.00 5,38 5.60

210 0PM18 PMAPPC59 IUN 40.00 3.797 000 3,60 3,77 3,80
20 0FW77 PMA PP C59 IUN 50.00 45000 1,51 1.56 1.50

261 0SH34 SHA PP INT IUN 70.00 1 000 2.50 2.50 2.50
1.324 0SH6 SHA PP INT IUN 40.00 20000 20.00 20.00 20,00

71 0SIII2 SHA PP INT IUN 45.00 587 000 18 00 18.49 18.404 695 OSH33 SHA PP INT IUN 55.00 7 S 000 13.00 13.42 14.00
5 74 0SD8 SID PP C04 IUN 50 00 100000 5.51 5.51 5.51
200 0SD9 SID PP C04 IUN 55.00 4 000 4,00 4,00 4.00
104 OSOIO SI0 PP C04 «IN 6000 228000 5.00 4.02 3.01

11153 OUP39 UC0 PP IUN 3 20 567 000 0.90 0,90 0 90
1 859 0VG21 VAli PP INT JUN 29 00 700 000 3,80 3.80 3.80

90 0VG5 VAG PP INT IUN 32.00 50000 2.70 2,70 2.70
3 291 0VL39 VAL PP S,D IUN 1400 0 5 000 185,00 191,00 200.00

186 0VS3 VSM OP IUN 320.00 10 500 8.00 8.00 8,00

40390.25010.00075.7002.533254.87350.000294.72352.0201.0681.485280.0021.12224.0165.500

Guiranpes 0P

Uceu nov PPM. Júnior PAM. Júnior PBPetrobds PPSharp PPV. Rio Docí PPCC

QTDE TOTAL5.472.600.000

2.400343.560102.911373.3015.1172802.98877.250

RESUMO DAS OPERAÇOES

Bolsa de S. Paulo

Qtdt Vol
(mil) (CzS mil)17 871.960 603.538

(Nào houvenegociaçóes)
2.197 295 72.234
5 472 600 257.504

92000 4218(Nâo houvenegociaçóes)
(Nào houvenegociaçóes)
25.633855 937.494

5489.94 <+ 7.5%)5612.33 (+ 6,0%)

Qtde
(mil)40 137.775

1.849 7237 7091.00018.4137.871.17326220.125.00070.011.0561861519013

Lote:Merc. Futuro de índiceMercado a TermoMercado de Opções de Compra:Exercícfo dê Opções:Futuro c/liberaçào:Futuro c/rotençào:
TOTAL GERAL
IBV médioIBV no Fechamento

32.100117.1821.2005.00030.00034.95813.10012.4005.00036.95952.607576.36042.91915.5153.93114.5887518.140166.12272.84397.700

Lote PadxãoConcordatárias:Fundos Inc. Fiscais DL. 1376:ExercíciodeOpçóesdeCompra:LeilõesMercado a TermoMercado FracionárioMercado de Opções de CompraTOTAL GERALíndice Bovespa médioÍndice Bovespa Fechamento

IBV
FechamentoMaiores altas (%)

1) Banespa PPC2) Corrêa Ribeiro PP3) Unipar PB4) Brahma PPCCC5) Montreal PP
Maiores Baixas

1) Acesita OP2) Unipar PA3) Petrobrás ON

Pérsico pnPolipropilen ppaMarcopolo ppCaf Brasília ppCBV Ind Mec pp52.793 MANASAPN268 MANCOS INOL OP Dl143.468 MANGUS INDL PF Dl20 WUMSMAMt OF B/0100 MAMESMANN PP B/D247.185 MWCOFOLO FF2.631 MARtSOL PP59.800 MAJMNPP72230 MASSEY PÍRK PNA4.000 MASTER PNA P30.000 ICC FfSADA FF DIV500 MENDES JB FFA10.400 mocsjRpratts3.400 «FC S PAULO PN246.640 MES81A PP83.500 NCT BARBARA OF3.068 MT BARBAM FF15.824 MET D0UAT PP C035.000 MET DUQUE OP B/D141.643 MET DUQUE FF B/D5.988 MET GEROAU PNI.100 MET WETZEL PP4.755 METAL LEVE PP C3222.051 METALAC PP136.773 METBAPPB/S297 MKHELETTO PP 0IV77.238 MKHELETTO PP C1423.900 MKROiAB PP C0118237 MMJANOPN58.700 MOINHO FUJM 0P Cl160 M0HU0 IAPA PN38.198 MOINHO SANT OP C64.800 M04HH0 SANT PP CO21.000 MONTREAL PP28.174 MUILER PP B/S52.176 MULTITELFN4.250 MULTTTtXnL PP CO15.000 NACIONAL ON71235 NACIONAL PN5.667 MAMATA PP C20500 NOROON MET OF C26102.254 NOROESTE ON234.500 NOROESTE PN18.239 OLVEBRA FP DIV8.940 ORIONPP8.400 PARAI8UNAFP80.570 PARANAPANCMA PP C561.099 PAUL F LUZ 0N734 PEIXE PPC0214.850 PER C0LUMMIA PP106.825 PERDIGÃO P4A INI26.882 PERDIGÃO FViA P250.000 PÉRSICO PN747.360 PET IPIRANGA OP C2448.945 PET IPIRANGA PP C2100.000 PETROBRÁS ON3.320 FtTR06RAS FP C33497.453 PETTENATI PP24.170 P1RELU 0P C6116.886 PIRELUPPC61412.527 POUPROPIttN PPA7 P0LYMAX PN279.449 PR0METAL PP341 PROPASA PP INTII.734 PROPASA PP P6.986 OUIMíC GERAL PN200 QUIMISINOS PN123.828 RAND0N PP3.779 REAL 0N 186100 REAL 0N P8649.743 REAL PN 18644 600 REAL PN P86245882 REAL CIA INV 0N59.306 REAL CIA INV PN11.250 REAL CONS PNB 186195.200 REAL CONS PNB P86130.654 REAL CONS PN0 18611.820 REAL CONS PNE 186348.070 REAL CONS PNE P869.659 REAL CONS PNF 18628.234 REAL CONS 0N 18659 285 REAL CONS 0N P86216 045 REAL DE INV 0N 182 300 REAL DE tNV PN 1811100 RLAL PART PNA 1866 570 RUU. PARI PNA P863.404 REAL PARI PNB 186125 971 REAL PARI PNB P86

Sudameris onReal Cia Inv pnZanini ppaBradesco Inv pnPaul F Luz on
* ANGLO PP C43AMASSONPPSUMM) MEC PP C**0 PPA B/DW0 PPB B/DII IRAM 0P C2«FPC43P.FNW. FM«COPPC14WCO PR PPC04M0110PC2SKMNG0PC57HERJNG PP C571'ARATU PPCI CALHE PPAI tTAU FFN0PECT1NA PF KROPECTMA PP PMASMA0PC1SBRASMA PP C15EST CONST PPFAPPPCI3JW FPNCflETEX FFWABPPMT BETER PPA«T BETER PPB

Fora do Bovespa
Milorts «Km (S)

harol pn 44. íAçoAltonapp 44, <
Pet Ipiranga op 38.'Refripar op 36.;Randon pp 33.;

Maiores altas (%)
1) Micheletto PPE—2) Recrusul Nov. PP3) Vigor PP4) Sondotecnica PP5) Aços Villares PP-C-

Maiores baixas (%)
Real rio Inv PNPflfilcTeka op
C Econômico pn
D Lacta ppp,J B Duarte opIguaçu Calo op

1) Cosigua PS-EE2) Aços Villares.OP-C-
3) Ferro Brasileiro PP
4) Cataguazes Leop. OP
5) Confab PP

INVESTIMENTOS

Overnig-htBolsa de S Paulo
Ontem: (17/4/86)Taxa Andima (bruta): 1.81%Rend. acumulado na semana: 0,24%Rend. acumulado no més: 0.74%Taxa Efetiva Mensal (Andima %):1985 Ago: 8.26Fev: 10.72 Set: 9.16Mar: 11.72 Out: 9,32Abr: 11.88 Nov: 9.15Mai: 11.02 Dez: 12,21Jun: 9,52 1983Jul: 8,82 Jan: 14.90Fev: 14.54.  Mar: 0.65

( EDfTO NAC PN 18( EMER PP C32( IUEIR0 SUL PFi nmoTf VASCONC PPA CtóF .VASCONC PPB C3H 6 OP PÍHIBPPSt ÍP1RAMG PP C2MCwemjBAPP«CAS 0P C25
1ÕSPPC25
¦MTEXOPCilMRATEX PP C81

Variação mensal
do IBV médio (%):

Variação mensal do
indica BOVESPA (%):Médio-5.18 Set:-0.23 Out:45.41 Nov

52.05 Dez
18.35 Jan:
23,98 Fev

Mar

Opções de Compra

OuroDólar
Mercado á vista ontem (17/4/86)(CzS/g para lingotes de 250a)Bolsa de Mercadorias de SP: 201.00 (— negócios)Bolsa Mercantil de Futuros: 201.00 (— negócios)Média das fundidoras (RJ e SP): 206.00 (Venda)Último dia de cada mês na Bolsa de Mercadorias de Sáo Paulo:1985 Aqo 100 000Fev 43.000 Set 103.800Mar 53.200 Out 112 500Abr 57.700 Nov 134 000Mai 64 200 btv 153 600Jun 74 000 1986Jul 92000 Jan 179.000Fev 217 500Mar 192.50

Ontem: Compra (CzS) Venda (CzS)Oficial: 13.77 13.84Paralelo: 18.30 19,10Diferença (%): 32.89 38.00Cotações de venda no paralelo no primeiro dia de cada més(Cr$); 1985 Set 9450Mar 4 900 Out 10100Abr 5 150 Nov 11.000
M3i 5 650 Dez 13.350Jun 6.500 1986Jul 7.400 Jan 15 800Ago 9.200 Fev 15 800

GCONOMCO PNGLEBRA PP C03BEKEJR N0RDPM
OEKEIROZ PN
•BRAC0 PNC
SgESA PPA C35ancssoN op b/d
QtICSSOH PPC B/DESTRELA 0P C99ÉTRE1A PP C99
ITERNíT OP C39EDCATEX OPtICATEX PP
|CATAGUAZES PPA CrfN V PPA C02Brtv PP*
fitóc RENAUX PP ClFATOR PP C12

Banco LarftRRO BRAS PPf!RRO UGAS PPrtRTIBRAS PNRRT1SUL PPB C17
fERTIZA PPfIBAM PP INTABAM PP PFUXJ0ISK PN INTFORJA TAURUS PPFRANCÊS BP^S 0NFBANGOSUL PN

Em: 16/04/86
A partir de CzS 10.000,00, você entra em agão no FlexPar.

Informe Banco Boavista: ° 
^—pel°mercado
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Bracher é contra

a mera extinção

de carta-patente
Brasília — O presidente do

Banco Central, Fernão Bra-
cber, disse ontem que é contra
a mera extinção das cartas pa-
tentes do sistema financeiro,
pois ela prejudicaria institui-
ções que já operam no merca-
dfl, fizeram grandes investi-
mentos e poderiam ser "pro-
iriòvidas", por meio do sistema
de' "pontos" instituído pelo
Bãnco Central.; O fim das cartas patentes foi
defendido pelo assessor econô-
mico do Ministério da Fazen-
da, Luiz Gonzaga Belluzzo, co-
mo uma das medidas da refor-
ma bancária. Desde a liquida-
ção dos bancos Comind, Auxi-
liar e Maisonnave, em novem-
bro do ano passado, o Banco
Central congelou a emissão de
novas cartas patentes e insti-
tuiu um sistema de pontos, pe-
lo qual as instituições financei-
rafS podem comerciar entre si a
autorização para operar nas di-
vérsas faixas do mercado.

Um assessor de Bracher co-
mentou que o presidente do
Bànco Central é favorável a"alguma flexibilização" do sis-
tema de pontuação. O próprio
Bracher descartou a extinção
pura e simples das cartas-
patentes: "Em nenhum país do
mundo os bancos podem ope-
rar sem autorização do gover-
no, como uma padaria'.'

SE VOCÊ ESTA VENDO
A ECONOMIA COM

Governo estuda reserva de

mercado 
para 

helicópteros

Em seu depoimento à Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to do Senado, que investiga a
atuação das empresas estatais,
Bracher disse que a reforma
bancária não será feita por de-
creto, mas que caberá aos ban-
cos escolher qual a melhor es-
tratégia para manter sua renta-
bilidade — a regionalização, a
transformação em banco múlti-
pio ou a fusão.

O Banco Central, disse Bra-
cher, não vai estabelecer crité-
rios para o fechamento de
agências ou para a adaptação
dos bancos ao plano de estabili-
zação econômica. "Os bancos
vão achar sua nova posição no
mercado, que poderá ser a
mesma de hoje. O Banco Cen-
trai dará apenas o apoio nor-
mativo".

Respondendo, a pedido de
Bracher, a uma pergunta do
senador Virgílio Távora (PDS-
CE), o diretor do Departamen-
to Econômico do Banco Cen-
trai, Silvio Rodrigues, disse'
que o pedido de autorização
para emitir Cz$ 55 bilhões,
além dos Cz$ 10,6 bilhões já
aprovados no orçamento, foi
baseado na estimativa sobre a
necessidade de expansão dos
meios de pagamento após o
plano de estabilização.

ENTÃO VENHA ¦
CONVERSAR COM

Teodomiro Braga

Fundos de Aqoes

Vtloi da tatrimtaio
QW UquidoDMMMfM (CxS) (ga|

AXa Unttwnco (SP) (2) 14,700962 1.417.161.086
<¦ ARN-Equllltxio IRJ) 13) 48,351 69.127.538,16. Aymort IRJI (2) 2,096053 216.013.153,68Baneij IRJI 11) 0,1377 881.952.426,20¦1 Btntttado (Pfl) 11) 0,680360 138331.272,42BWKMB Afta 12) 1,457552 81.537.407,71Binorts IPEI (2) 1,145269 316.149.402,36~ Binrisul CAB (RS) (4) 19,6828 273.092.808,70BinrifUl FAB (RS) (4) 9,0730 222.762.687,64BBI Bradasco ISP) (1) 7,426 121.726.521,41BESC (SCI (1) 1,93971 65.166.173,76BMG IMG) (2) 2306304 66.425.593,73Bowim IRJI (1) 3,286498 310.431.90638Boaton Sodril (SPI 12) 0,030445 812.443.327,09Boa no kjtm (RJ) (1) 22,592451 463.209.929,58Boa no Caitaira (RJ) (1) 4,697069 307.994.558,63

Bndaaco hfin (SP) (1) 14,031 15.043.257.044,09
Braacan M. Inv. (RJ) (2) 5,049 630.334.382,84' Capital M. Ittu ISP) ID 17.M9968 7.144.021.786' Chaaa Flax-Par IRJ) (2) 64,548053 3.114.380.92032
Chaaa Lar Biai. (RJ) (2) 3,113657 566.049.42337

j Cidada da SP (SP) (1) 0,009990 142.407.600,91City (RJ) (1) 551,743 10.339356,73t CradibancofBI (SP) (1) 1,692625 1364.841.185,72.. Cradibanco-CCA (SP) (1) 6,710665 385.514.37931Cradlraal IMG) 13) 0366 176.993.659,59crefiaul Multipia (1) 6,266927 822.766.484^1' Crafiaul Ex-157 (SP) (1) 4307788 380.437.210,53Cnadnco Unlb. ISP) (2) 7322511 4.079.450.511. CSA Boavista IRJ) (1) 16,057268 1.061.081.662,00
Erita (RJ) (3) 0,049769 49.274.774,73FAN-Nadonal IRJ) ID 08,093051 2.039373.296^2Rdap IRJ) (2) 03622669 132.466.488,09Fldaaa (PA) (2) 133,7923 53.684.112,33Rnaaa (SP) (1) 10390 1.509.625.49631- Garamia (RJ) (1) 34,6061 91.522.646,29InteratUntleo (1) 2.682,1988 17.656.838,50InvaKdal (RS) (3) 20,021 217.832.14631I0CHPE (RS) (3) 337300 694.663.11332

, ltaua#aa (SP) 11) 10333546 2.481.660.301
, Maid Cndiul 11) 0,573459 232.973.641,69Mocada IRJ) 11) 5339 3.109.18838' Paulo Willamaana ISP) 12) 0380057 11.920.949,14i Prima ISP) 11) 0,58568 110.176.80233
| llnibanco (SP) (2) 6,734262 452.708.489Cnfiiul Bfce (II 0.228789 621.177.77238Omasa A(6aa (2) 2318811 30.903.314,14

• mt Fundos de renda fixa
sT—""—'— r———  'I 1 ! —-—

, ARBI-Patriminio IRJI 121 28368 46337.195,07' Aymort (RJ) 12) 3,504959 141.286.184,43' Banarj Rxbinwj IRJ) (11 03057 42.260.410,12Banaatado (PR) (1) 0,068350 138331.272,42
aBanortinyart IPE) (1) 0,273693 495.868.216,41" BMG Invaat IBH) 12) 2371106 8.128.008,18Oonanp (RJ) (11 45734 5.417.308,16—Boston Sodril (SP) (2) 1,661783 178.138.843,07Boa no Sim. Cond. IRJ) |1) 0,584135 166.602.067,10• Bndaaco RF (SP) (1) 77,343 1.582.941.020,11

Brasil—Caradi (RJ) (2) 40233026 14.649.994,70BRJ (RJ) 11) 333646 91.407,24Chaaa Haxinveat IRJI ID 0326160 821.911.732,65' Cidade de SP ISP) 11) 0,010603 79.833.710,22CIN-Nacional IRJ) II) 0X1138 232.465.040,20
, Cttinwast (SP) II) 1,066982 4.688.726.210,51Corta a R. Flxi (RJ) 11) 0390020 87.105.895,37•Conta iochpa (RS) (3) 0,72141 414.310.84435iCradibanco (SP) 11) 0,240110 880.059.353,61-CRS BoaviMa IRJ) 11) 0,149280 242.072.26033CSC-7 Crafisul |SP) 111 74,370575 2.657.101.234,90Daiapiava IRS) 12) 2354430 96,702395,17Eldorado (PR) 11) 0340340 3.066.04834fit ID 1,574548 55.011.072/44Fideaa-CRI (PA) 12) 312,7649 32.730.935,72Finaaa (SPI (11 0327290 316.96739134finay IRJI ID 0533 1.922.197,16. Fininvaat IRJI (11 9,171 122.648.077,20<• firca P. WillemMns (RJ) |2| 3,256742 1.063.680,21Fiv Unibanco (SPI (21 0373406 603.222.274F. Barrelo (SPI 121 0,175008 —Itau Money ISP) ID 0,974965 2.171.822.415. Magllano ISP) 12) 37,714458 36.512.873,65

,. . Maria IRJ) (1) 3,045587 8.073.939,61Maxi CfBfisul (SP) (1) 0,106697 60.826.221,70Montrealbank-FCR IRJ) (2) 40,325 117.782.842,051" Morada (RJI (1) 3,203 37.465,72Omega IRJ) (1) 35364649 40.244.169,23
SB open IRJI ID 39355905 18.184.962,24Prima ISP) (2) 262,095018 2.130.768,02

IPOStQAO EM 16/04)
, (1) Poiifio em 16/04 (4) Potijio anterior a 14/04

12) Potiqho em 16/04 15) Sem data de refertncia
13) Poticto em 14/04

Brasflia — O governo deverá assegurar a
reserva de mercado às indústrias brasileiras de
helicópteros, a exemplo do sistema existente no
setor de informática, se o presidente Sarney
aprovar a proposta de política industrial para o
setor de helicópteros elaborada pelo ministro da
Indústria e do Comércio, José Hugo Castelo
Branco.

Além da reserva de mercado, a política
proposta pelo MIC estabelece que as indústrias
de helicópteros a serem instaladas no país sejam
constituídas por capital majoritariamente priva-
do e de controle nacional, sendo que essa
condição deve ser garantida pela participação
não inferior a dois terços do capital nacional.
Sugere-se a composição em que um terço do
capital da indústria seja de empresa privada
nacional, um terço da União e o terço restante
de sócio estrangeiro.

As linhas mestras da política para o setor de
helicópteros elaborada pelo ministro da Indús-
tria e do Comércio estão definidas numa minuta
de exposição de motivos que será enviada ao
presidente José Sarney. Antes, porém, o do-
cumento precisará ser referendado pelos minis-
tros militares mas, segundo uma qualificada
fonte da área militar, a proposta deverá ser
aprovada sem maiores problemas por refletir
fielmente as conclusões da reunião sobre a
questão realizada no MIC no dia 2 de abril.
Participaram dessa reunião, além de José Hugo,
os ministros do Exército, Leônidas Pires Gon-
çalves; da Marinha. Henrique Sabóia; da Aero-
náutica, Moreira Lima; do Estado-Maior das
Forças Armadas, José Maria Oliveira, e também
o ministro das Minas e Energia, Aureliano
Chaves.

De acordo com o documento, que está em
poder dos ministros militares desde o final da
semana passada, há um consenso quanto à
necessidade de o Brasil promover a fabricação
local de helicópteros, "para atender tanto às
Forças Armadas quanto ao mercado civil, dadas
as condições favoráveis para a utilização desse
tipo de aeronave, principalmente nas atividades
de policiamento nos grandes centros urbanos,
no trabalho de transportes e operações técnicas
na prospecção de petróleo, entre outras".

Além disso, "o projeto industrial correspon-
dente deverá contemplar programa de transfe-
rência efetiva de tecnologia, sem ônus para a
empresa brasileira, vinculado a um plano de
nacionalização progressivo, de forma que, em
prazos definidos, a empresa disponha de capaci-
tação técnica para projetar e fabricar helicópte-
ros inicialmente de porte leve e médio destina-
dos às diversas aplicações".

O último dos "pontos básicos" alinhados
pelo ministro José Hugo como essenciais à
implantação de uma política para o setor prevê o
apoio do governo às fábricas de helicópteros,
sob a forma de incentivos fiscais e de crédito,
bem como a proteção ao produto nacional, até

ooNumpuc.
O maior capital do Banco Muitiplic de Investimento
é sua equipe de consultores financeiros. Profissionais
sérios, ágeis e competentes que escolhem os
melhores negócios de acordo com a característica
específica de cada cliente.
Foram estes profissionais que no passado garantiram
as maiores rentabilidades do mercado financeiro.
E que agora se preparam para oferecer a você as
melhores oportunidades da Nova Economia.

BANCO MULTIPLIC
DE INVESTIMENTO S.A.

Informações: Tel. 263-6364 - Centro: Av. Rio Branco, 85,
Tel. 296-1133 - Cassino Atlântico: Av. N. Sra. de Copacabana, 1417,
Tel. 267 3926¦ Leblon: R. Gal. Urquiza, 71-B, Tel. 294-2047

que elas consolidem a sua posição no mercado.
Em outras palavras, propõe a criação de uma
reserva de mercado para proteção à nascente
indústria nacional de helicópteros, como ocorre
no setor de informática.

Ao dar ênfase à necessidade de reservar o
mercado interno aos helicópteros produzidos no
país, o ministro José Hugo garantiu o apoio das
Forças Armadas à sua proposta de política para
o setor, segundo avalia uma fonte da área
militar. Como observa essa fonte, José Hugo
conhece bem a necessidade do país no setor e as
posições dos militares a respeito do assunto, por
ter sido presidente da Helibrás, a única fábrica
de helicópteros existente no país.

Em sua minuta, o ministro da Indústria e do
Comércio reconhece o fracasso da Helibrás,
atribuindo-o justamente à falta de uma reserva
de mercado. "Essa empresa, por problemas
conjunturais e estruturais, e principalmente pela
ausência de mecanismos de proteção de merca-
do, teve sua produção inviabilizada no nível
previsto no programa de fabricação, não atingin-
do os resultados esperados, notadamente quan-
to à nacionalização progressiva do produto e
observação de tecnologia", diz o documento.

Oito anos depois de ter o projeto de sua
instalação aprovado pelo Conselho de Desen-
volvimento Industrial (CDI), a Helibrás limita-
se hoje a importar e montar no Brasil helicópte-
ros tipo Esquilo produzidos pela empresa estatal
francesa Aerospatiale. Pelas novas regras pro-
postas pelo ministro José Hugo, não será mais
possível criar no país outra empresa com compo-
sição acionária semelhante à da Helibrás, onde o
governo de Minas Gerais detém 54,8 das ações
com direito a voto, a empresa estatal francesa
Aeroespatiale detém 45% e a empresa privada
nacional Aerofoto participa com insignificantes
0,2%.

FAB aprova novo

projeto de avião
Brasília — O alto comando da

Aeronáutica aprovou o projeto de
associação com a Argentina para que
a Embraer produza um novo avião
pressurizado turbo-hélice com capaci-
dade para 19 passageiros, capaz de
realizar vôos na altitude dos grandes
jatos (10 mil metros) entre Rio e
Brasília em hora e meia, com a vanta-
gem de pousar em pistas reduzidas
como a do Aeroporto Santos Du-
mont.

Nesse projeto, segundo um acerto
inicial agora aprovado pela FAB, os
argentinos contribuirão com um terço
do custo, equivalente a 292 milhões
de dólares. Brasil e Argentina, atra-
vés de seus governos, serão os primei-
ros compradores do novo avião, o
EMB-123.

Tabela de
atualização

INDICADORES ECONOMICOS

Infltfie IPC A do IBOE — (*)

Aeuin.
IMS Mwtaal noAno 6 Mmm 12 Mmm
Mar 12,78 40,82 90,11 232,22
Abr 8,80 53,21 88,57 230,91
Mai 6,78 63,57 80,50 221,52
Jun 7,71 76,18 76,17 220,24
Jul 9,27 92,52 67,96 210,71
Ago 12,10 115,81 72,84 224,55
Sat 11,96 141,67 71,60 226,27
Out 9,60 164,87 72,66 222,53
Nov 11,12 194,32 79,91 224,79
Dez 13,36 233,65 89,35 233,65
1966
Jan 16,23 16,23 101,4 238,36
Fev 14,36 32,9 105,46 255,16

Produçto Industrial IBGE (varlafêe — %)

1MB Mtnul No Ano 12Mmm

Jan 3,39 15,68 7,62Fev 7,08 8,76 6.89Mar 11,41 9.46 8,03Abr 9,9 9.23 7,88Mai 11,51 7,04 7.58Jun 2.18 6.08 7.09Jul 9,81 6.64 7.03Ago 1,89 6,81 7,17Set 1.20 7,50 7,91'Out 12,92 7.93 7,82Nov 10.03 8,13 8,02Dez 12,14 8.45 8.45Jan 11,91 11,91 8,32

Taxas de Jurosno Exterior
Ubor |%)Prima-ratal%)>

lEuradilar ( maaaa) (E.U.A.)1965
Fev 10,19 10,6
Mar 9.44 10,5
Abr 8.94 10,5
Mai 8,19 10,5
Jun 9,06 10,5
Jul 8.90 9,5
Ago 8.31 9.5
Set 8.31 9.5
Out 8.00 9,5
Nov 8.00 9.5
Dez 8,00 9.5
Jan® 8.00 9.5
Fov 7,65 9,0
Mar 7,50 9,0
(Taxas do último dia útil do môs)

MERCADOS A VISTA Ontem

Bolsa de Metais de Londres
Compra VendaAlumfnio 793 798

Chumbo — CotagGos em Lb/t.Cobro (Cathodes) 977,50 978Estanho (Standard) Suspenso Susponso com exceQSo da prata —
Estanho (Highgrade) suspenso suspensoNfquel 2.727.50 2.782,50 em ponce por onga (31,103gr)Prata —
Zinco (Standard) 445.50 447,00
Zinco (Highgrade) —

Câmbio

USEANTES

DE AGITAR

0 SEU DIA.

JORNAL DO BRASIL

^ EM,R°.Lf,RES EMCRUZADOS
MOEDACompra Venda Compra Venda

D6lar 1.O0OO 1.0000 13,770 13.840Coroa dinamarquesa 8,1859 8,2041 1.6784 1,6907Coroa Norueguesa 7,0240 7,0360 1,9571 1,9704Coroa Sueca 7,1254 7,1381 1,9291 1,9423D6lar Canadense 1.3898 1,4012 9,8273 9,9583Escudo 147.93 149,07 0,092373 0.093558Flonm 2.4997 2,5043 5,4985 5.5367Franco Bolga 45.167 45,263 0.30422 0.30642Franco Francfis 7.0660 7.0782 1.9454 1,9587Franco Suigo 1.8461 1.8499 7,4436 7.4969lene 175.21 175,49 0.078466 0,078991Lira 1519.2 1522,8 0,0090426 0,0091101Marco 2,2184 2,2216 6,1982 6.2387Peseta 140.53 140,77 0,097819 0,098484Xelim 15,602 15,658 0,87942 0.88707• Taxas divulgadas pelo BC ontem no fechamento — 16.30 h.

Esta tabela serve para calcular
os valores dos aluguéis e sala-
rios. Veja como se faz:
Aluguel — Multiplicar o valor
atual (fevereiro) pelo fator cor-
respondente ao mês do último
reajuste ou ao mês da assinatu-
ra do contrato, se este foi feito
após fevereiro de 1985. O re-
sultado deve ser multiplicado
por 0,5266 (contrato anual) ou
por 0,7307 (semestral). Con-
verter o resultado para cruza-
dos, dividindo o valor por
1.000. Este cálculo vale para os
aluguéis de março em diante.
Salários — Multiplicar o valor
recebido mês a mês, a partir de
setembro de 1985, pelo fator
correspondente a cada mês. So-
mar os números e dividi-los por
seis. O resultado deve ser mui-
tiplicado por 1,08 e convertido
em cruzados, dividindo-se por
1.000.
1985 Março  3,1492
1985 Abril  2,8945
1985 Maio  2,7112
1985 Junho  2,5171
1985 Julho  2,3036
1985 Agosto  2,0549
1985 Setembro  1,8351
1985 Outubro  1,6743
1985 Novembro  1,5068
1985 Dezembro  1,3292
1986 Janeiro  1,1436
1986 Fevereiro  1,0000

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S/A
VARGINHA - ESTAÇO DE MINAS GERAIS

(Companhia Aberta)
C.G.C. 2b.869.736/0001-21

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem, na sede social, na cidade de Varginha, MG,
à Fazenda Penedo s/n?, no próximo dia 30 de abril, quarta feira, às 16 horas, em Assembléias
Gerais Ordinária e Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Exame, discussão e votação do Relatório e Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercfcio social de 1985;

II - DestinaçSodo lucro líquido do exercfcio e distribuição de dividendos;
III - Aprovar a correção da expressão monetária do capital social do exercício e respectiva

incorporação ao capital social;
IV - Eleição do Conselho de Administração;

- Fixação dos Honorários mensais globais dos membros do Conselho e da Diretoria;
VI - Proposta da Administração para aumento do capital social de CzS 62.737.655,89 para

Cz$ 188.212.967,67 pela capitalização das reservas de correção da expressão monetária do
capital social e de parte dos lucros acumulados, mediante bonificação em açOes, na proporção
de 2 (duas) ações da mesma espécie e forma para cada ação em circulação, totalizando
77.672.597.436 açCes bonifiçadas;

VII - Proposta da administração para aumento do capital social de CzS 188.212.967,67 para
CzS 304.721.863,82, mediante subscrição pública, em dinheiro de 58.254.448.077 ações,
sendo 19.418.149.359 ordinárias e 38.836.298.718 preferenciais, na proporção de 50% (cin-
quenta por cento) para todas as ações possuídas, inclusive as bonificadas, pelo preço de CzS
2,00 (dois cruzados) para cada lote de 1000 ações, com pagamento à vista, no ato da subscrição,
observado o direito de preferência;
VIII - Alteração do "caput" do art. 5? do Estatuto Social;

IX - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Varginha. 18 de abril de 1986 NOSSAS AÇÕES

RUY BARRETO SÃO NEGOCIADAS
Presidente do Conselho ^AS BOLSAS DE VALORESy

Deputado critica a

instalação da

Reynolds era Minas
Brasflia — O deputado Má-

rio Frota (PMDB-AM) rebateu
ontem, no plenário da Câmara
dos Deputados, o depoimento
do advogado Carlos Eduardo
Lins e Silva, que na semana
anterior havia defendido a ins-
talação da Reynolds Metals no
país. A empresa — que nada
tem a ver com o fabricante de
cigarros do mesmo nome — vai
fabricar latas de alumínio para
refrigerantes e cervejas em Mi-
nas Gerais e ameaça a produ-
ção nacional, feita atualmente
com folha de flandres.

"Lins e Silva abusou de nos-
sa paciência, desconversando e
tentanto convencer-nos de que
a vinda da Reynolds seja um
fato singelo, revestido de pure-
za angelical", disse Frota, ga-
rantindo que a empresa trará
maquinário americano com

mais de cinco anos de uso, o
que a lei brasileira proíbe.

Para o deputado federaL^*,"propalada nacionalização do_ .
investimento é-uma jogada
tipo vão-se os anéis, mas ík ¦
quem os dedos". A Reynolds,i,
já acertou sua associação com o .,
grupo Bardella, considerada"lamentável" por Frota enrseiP*
discurso. r">'n»

Garante também que 
'o'íáyi

vestimento da Reynolds nião^g»
prioritário para o país, èspjaév
cialmetne porque vai desestaijj^*
lizar a economia da Companhifi1^
Siderúrgica Nacional, fabrican*'^
te exclusivo de folhas de flan-*^
dres. Segundo Frota, o préjui-v
zo calculado é de 50 milhões <&!;£
dólares por ano, já que o cbjjlí,!
sumo deverá ser reduzido, ${§££
tancialmente.

. vi-.UiuhWf?

Tabela de
conversão

Abril/86
DIA Cr$/Cz$

1.229,41
1.234,94

1.240,5(1.
1.246,08
1.251,69
1.257,32
1.262,98
1.268,66
1.274,37
1.280,11
1.285,87
1.291,66
1.297,47

Maio/86
DIA Cr$/Cz$

1.303,311.309,171.315,061.320,981.326,921.332,921.338,891.344,921.350,97

1.357,05
1.363,16
1.369,29
1.375,45
1.381,64
1.387,86
1.394,11
1.400,38

DATAM EC S. A.
Sistemas e Processamento de Dados

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CGC/MF 33.387.382/0001-07

Assembléia Geral Ordinária e
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

A

ks

tor vvflj

Ficam convidados os senhores acionistas da DATAMEC S.A.SIS-
TEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS a se reunirem em AssemJ^.
bléias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de abril de 1986, às
15:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Estrela n? 67,4?
dar, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem-do-dia;

quanto à Assembléia Geral Ordinária: ".-Irtomar-as-contas-da-DIretoriaidteeiítir-evetafasdemonütraçôe&tinan^í
ceiras, parecer dos Auditores Independentes e parecer do Conselho'^
Fiscal, documentos relativos ao exercicio social encerrado em 3í çkM
dezembro de 1985;

2. deliberar sobre a proposta da Diretoria de destinação do lucro liquido. >
do exercício e distribuição de dividendos; *.

3. aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social'
(Cr$ 64.571.044 mil);

4. capitalizar, nos termos do artigo 167, parágrafo 1 °, da Lei n? 6.404/76,
parte da reserva da correção monetária do Capital Realizado. ^
(CrS 64.530.000 mil), elevando-se o Capital Social de Cr$ 29.430,0801 i
mil para 93.960.000 mil, sem modificação do númerode ações emiti- -
das e com o aumento do valor nominal da ação de Cr) 327 para;
Cr$ 1.044, cada uma; " 1

5. eleger os membros do Conselho Fiscal para a próxima gestão; e—
6. lixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

quanto à Assembléia Geral Extraordinária: * -i
1. deliberar sobre a proposta da Diretoria de aumento do Capital SociaV,

mediante a incorporação de parte dos lucros acumulados, sem mo-r
dificação do número de ações emitidas, com a conseqüente fixação gdo novo valor nominal da ação;

2. reforma do artigo 5? do Estatuto Social, conforme for deliberado pep»?
los acionistas, em relação à matéria do item 4 da ordem-dodia daí
A.G.0. e em relação à matéria do ilem 1 da ordem-dodia da A.G.E.; et™ ¦

3. outros assuntos de interesse geral. '• V
A partir de 22 de abril de 1986, até a realização das Assembléias ora£ ¦
convocadas, ficarão suspensas as transferências de ações. Os aclb-j...
nistas, para comparecimento às Assembléias Gerais, deverão currvj <
prir as formalidades previstas no artigo 126, seus incisos e alineáS,^','
da Lei n° 6.404, de 15/12/76. J

Rio de Janeiro, 17 de abril de 1986.
UUIZ GONZAGA DE PAIVA MUNIZTj,
Diretor Presidente •'

NOMAS AÇâtSUO NfGOClAMSNAS «OOU M VAlOtIS

HA ASSON

CASA MASSON S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
C.G.C.: NR. 92.795.673/0001-01 - COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
W \

Comunicamos aos senhores acionistas que a partir de 17/04/86,
iniciaremos a distribuição dos direitos abaixo aprovados pela
AGE de 15/04/86.

1. Subscrição — Foi autorizada a proposta para aumento do capital
social de CzS 15.000.000,00 para CzS 45.000.000,00, f
mediante emissão de 10.071.282.262 Ações Ordinárias
e 19.928.717.738 Ações Preferenciais.

> .'.uil
1.1. Exercício de Preferência

Fica estipulado o período de 30 (trinta) dias compreendidos entre <>
17/04/86 a 16/05/86.

1.2. Proporção do Direito
Duas ações novas para cada uma possuída, mantidas as proporções "
de espécie.

Preço de Emissão
As ações serão emitidas ao preço de CzS 1,00, por lote de mil
(1.000) ações -fTâÇ• .'te
Forma de Integralização
100% no ato da subscrição em moeda corrente ou cheque a favor;
do Banco Itaú S/A.

1.3.
/

1.4.

1.5. Subscrição de Sobras
As sobras serão objeto de venda em Bolsa.

1.6. Direito ao Próximo Dividendo
As ações subscritas terão direito a dividendos com relação ao exer-
cício iniciado em 01/01/86.

2. Instruções Gerais
2.1. Para o exercício dos direitos e substituição de certificados, os acio-

nistas deverão apresentar os documentos:
2.1.1. Cartão CIC (P. física) e Doe. de Identidade.
2.1.2. Cartão CGC (P. jurídica).

2.2. Dos eventuais procuradores, solicitamos a apresentação do docu- .
mento legai de habilitação, segundo modelo padronizado, forneci-
do pelo Banco Itaú S/A.

2.3. Preencher formulário próprio fornecido nos locais de atendimento
(item 2.6).

2.4. Os novos certificados conterão os seguintes "Estados dos Direitos":-
DIV. 010 BON. 007 SUB. 005

2.5. O acionista nominativo receberá pelo Correio o documento "Aviso
ao Acionista" contendo a indicação da agência para sua habilitação
à subscrição.

2.6. Locais de Atendimento
Nas agências do Banco Itaú S/A, autorizadas a prestar serviços a
acionistas, de 2:' a 6:' feira, no horário bancário.

Porto Alegre, 17 de abril de 1986.
A Diretoria
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Foto de Antonio Batalha

Abertura do capital e meta ^'''itlJos'SS" S

de empresas do setor naval 
Ifc' do 

fate sobre as cargaa^ ^
' Cinco empresas do setor naval os estalei- toneladas a 350 mil. Depois de lembrar que seu fj|jf : le avaliadas por uma fonte governmental em 1 bilhao de ddlares;

rds Verolme e Caneco, as companhias armado- estaleiro tern capacidade instalada para fazer ' ''' r"^WBPI"*<• 4-S'iv sendo 10% vencidas, reuniram-sc ontem com o secretario-geral do '!

ras Alianca Netumar e Lloyd Brasileiro — barcos de at6 600 mil toneladas, Paulo K6s Ministerio dos Transportes e presidente do conselho diretor do"
planeiam abrir o capital e colocar acoes nas deixou clar0 que vai disputar com a concorren- HMmi 

' ' IHPHHHflpii Fund?' JMii1rio Pica?«°- 0s a.n)iadores que"™ pagar a dfvida '

bolsas de valores. Mas a que tern tudo pronto «a as encomcndas das companhias armadoras fav€s d? e'eva<?0 de sua participaqSo no Adicional ao Frete para-S
oara lancar acoes 6 o Verolme Estaleiros Reuni- estatais: "Tambem temos vontade de fazer su- - . •. RenovaSao da Marinha Mercante. que incidc sobre as cargas de -

dos do Brasil SA, que faturou no ano passado pernavios;'. Com os armadores privados Gran- CT' 
" 

v- 9f[t; JEy*8"0 e cabolagem' Passando de 14% Para 35% da arreca"'
200 milh6es de d61ares e fechou o balan?o com <-arga, Alianga e Transroll a Verolme negocia < SW - {' - ? JP'OTMpip Hoie o presidente do conselho diretor do Fundo da Marinha-hicro Ifouido de Cr$ 375 bilhoes diversos tipos de navios modernos, como porta- "• . • •• "°Je 0 prcsioenteao conseino uiraor a funao aa lyiarinna
iucto uquiao ae j/j winots. 

cortteineres e roll on roll off Mas o maior oaco Mercante reune-se tambdm durante o almo<;o, com industrials da
• O vice-presidente do Verolme, Paulo K6s, te de novas encomendas'poderi vir do Minist6- construgao naval, com os quais devera cxaminar. entre outros; f

faL,. ^jnnuiir a io«,0mQn^ ...... A l4l . gj; assuntos, as negociacoes para evitar o fechamento do estaletfcf
SprifvplnarinhalfplpniiprMnifaiiinrapmn p 

no da Mannha, que deseja usar s roya ties do V' Emaq. A tarde Mario Picanqo preside reuniao no Fundo da"'
JT f1u ?P petr61eo a que tem direito para se equipar com ^gfffBPMWir T M Wk Marinha Mercante, onde deverd examinar questocs como a da/

u a , milhoes) com o hasteamen- moderna frota de barcos de patrulha de alto-mar /Is vendas do entreposto aa Praca XV nao satisfazem a demanda empresa armadora Di GTeg6rio, ameagada de perder a linha p<trato da bandeira do estaleiro na feira mglesa de e mais oito corvetas. Manaus 
por nSo conseguir financiamento do BNDES para manclarequipamentos mmtares, a ser aberta no dia 21 .. , , Va„t_. Pn„in!1 <—1 • construir pelo menos um navio em estaleiro nacional — a

de junho prbximo, em Londres. ' !/«/) /y/| /-* "WYt 11TYIOYI /"/¥ Sunamam nao quer renovar a permissao para armadores que
Concorrtacia tTegtlO- OO 

pBlXB 
mOVlVmilta %l

Com onze contratos em carteira.no valor de no mercado de veiculos especiais, como o carro *11 T\ ttt Interesse publico ^
400 milhoes de d61ares, que lhe garantem obras de combate a incfindio, o canhao auto- £ w Ql U TUl/rl/lOC d~1 f* ft /% A reuniao-almo^o dos armadores com Mario Picanqo, on- ¦
affi 1989, a Verolme quer mais 400 milh6es de propulsado e 0 porta-misseis. Seus produtos /mfyP U I f WV! l/l/vu iV%A/ JL * (Xv /L tem, no Clube Comercial, foi promovida pelo Sindicato Nacional'-
ddlares em encomendas e, para tanto, deverd serSo langados no mercado internacional duran- das Empresas de Navega^ao Maritima, presidido por Meton i
p^jrtipipar de conconfincias como a que a Petro- te a feira inglesa de equipamentos militares, a _ ,, R parte desse pescado vai parar em Belo Horizon- Soares Jr. A saida, 0 presidente do conselho diretor do Fundo da>»
br4s realizar$ para escolher 0 estaleiro que fari ser aberta no dia 21 de junho. Koniiiaulo tSurros te, Sao Paulo e atd em Recife, onde alcanna Marinha Mercante revelou que os armadores pretendem pagar af
uma plataforma semi-submersfvel de explora^So . . • preqos melhores. Tambem os preqos cobrados dtvida, relativa il morat6ria dos navios graneleiros e aos financial
de petr61eo em Sguas profundas. Verolme desistiu, hS trds semanas. de com- O pregao da Bolsa de Valores, na Praqa pelos estaleiros inibem o investimento dos arma- mentos ao longo curso, cabotagem e navegaqao interior, c6m

prar 0 estaleiro Emaq, porque 0 Ministro dos XV, movimenta diariamente cerca de Cz$ 1 dores cariocas de pesca — diz 0 diretor da recursos gerados pelo AFRMM — Adicional ao Frete para"
estaleiro de Angra dos Reis esti cons- Transportes, Jose Reinaldo Tavares, nao acei- bilhao, das 9h30min as 13h. No quarteirao Cooperativa. Renovaqao da Marinha Mercante. Para tanto, desejam que no '

tmindo trds navios petroleiros para a Petrobr4s, tou como conditio bSsica a soluqao governa- vizinho, junto & estagao dos aerobarcos, o Enquanto os cariocas compram barcos de longo curso a participaqao das empresas na arrecadaqao seja
de 30 mil toneladas de porte bruto cada um; tres mental para as operates 6043 (caso Sunamam) pregao no entreposto da pesca da Cibrazen, da madeira em estaleiros de Santa Catarina, a Cz$ elevada de 14% para 35% — segundo admitiu um dos empresariop
navios graneleiros para a Seamar, uma subsidid- realizadas pelo estaleiro da Ilha do Governador. meia-noite is 6h, movimenta mais de C?.$ 8 3 milhoes, seus concorrentes de Santos enco- que participaram do almogo. -
ria da Docenave na Liberia, de 130 mil tonela- E a empresa de Angra dos Reis decidiu nao milhfies por madrugada, com a oferta ultrapas- mendaram uma frota ao estaleiro Caneco, do Mario Picanqo disse que ainda nao formou opiniao sobre o
das cada; dois graneleiros para a Docenave, da passar novamente pelo exaustivo processo de sando as 600 toneladas por dia, durante a Rio, composta de embarcaqoes avaliadas em ate tema, mas admitiu que seus antecessores concordaram corni 4 •
Vale do Rio Doce, de 170 rail toneladas cada; negociaqao que lhe permitiu acertar suas prd- semana santa. Cz$ 7 milhoes, e armadores ingleses compraram elevatjao da participacjao dos armadores de cabotagem para lOuyo...
una plataforma jack up para a Norberto Ode- prias contas nas opera^oes 6043, que totaiiza- Para 0 armador Jose Carlos Figueiredo, do estaleiro MacLaren, de Niter6i, dois barcos do AFRMM. Ele garantiu que 0 governo esta empenna 0 em.-
brecht; e duas corvetas para a Marinha de vam 110 milh6es de d61ares; 0 governo acolheu diretor financeiro da Cooperativa de Pesca do de aco por Cz$ 8 milhoes cada um, e ja encontrar uma solugao para a dtvida das companhias de navega?ao->
Guerra. 80 milhoes de d61a.es e o estaleiro pagou 36 Caju, 0 Brasil ainda nao avaliou a riqueza do negociam mais quatro. maritima 

- algumas delas entraram na Justiqa para resguardara
MP . mUhoes de d61ares (inclusive juros) aos bancos. peixe. Seo governo usar recursos subsidiados do w .ap d.re.tos - e acrescen ou que tudo sera feito de modo a p cservar;
r-Paulo K6s enumera as pr6ximas encomen- E , . gMarinha 

Mercante mra financhr mudar 0 interesse publico, de-forma a resguardar para 0 povo brasileiro-
das a serem disputadas pelos estaleiros nacio- Com 5 mil 800 empregados e patnmomo de barcos de pesca a capacidade instalada da indus- Mais de 70% do pescado vendido no Rio os recursos colocados a disposiqao do setor J.,
nais: a PetrobrSs auer mais nove navios. para CzS 1 bilhSo. o estaleiro Verolme tem como narcos ae pesca a capaciaaae instaiaaa aa inaus .„ro- . s. H s , Hn rt Mario Pican?o espera definir uma nova politica de marinhai
stabstituir barcos estrangeiros de aiuguelf o acionistas a Rio Novo (66% do capital, coiitrola- ^awinata ser P0ULa Para a en cr 

fiUminense e at6 da Bahia Para 
^facilitar 

mercarite ate junho, de forma a auriientar a compaitividade dos .
Lloyd Brasileiro precisa fenovar seis barcos de da por Petering, presidente do estaleiro) ^ d-anda - assinal, 

SSJo dos tS^mprtSSen! SltfSSS eSmSaSSisua frota; e a Docenave jd demonstrou interesse e a Normak (34 /o do capital, controlada por Crfticas garrafamentos no centro da cidade, a Cibrazem „ , . ^verno Ha 0rdem de 50 milhoes de dolares.em adquirir outros graneleiros, de 170 mil Paulo K6s). "A pesca em paises como os EUA, Japao, esta procurando nova drea para 0 seu entreposto p q Fundo da Marinha Mercante projeta a arrecadaijao com 0'Espanha e Itdlia estd 100 anos ^ nossa frente"— de pesca, e examina tprrenos na llha do Gover- AFRMM Adicional ao Frete para Renovaqao da Marinha
queixa-se Jos£ Carlos Figueiredo. Ele tem dois nador, Caju e junto ao porto de Niter6i Mercante em cerca de Cz$ 6 bilhoes 300 milhoes, este ano, sendo -
barcos e quer mais quatro, porem faz uma serie afirmou 0 coordenador da autarquia no Rio, que (jesse total 0 governo devera ficar com Cz$ 5 bilhoes 600.
de crfticas aos entraves que, no Brasil, dificul- Luis Carlos de Barros Viana. milhoes, a serem usados no financiamento de navios novose'.

I M A tam o investimento na captura e comercializaqao Com os preqos congelados, no atacado, as modernlzatjao de barcos construi'dos em estaleiros nacionais, e os
I I I AXB J de pescado. vendas no entreposto da Praqa XV estao longe armadores com Cz$ 700 milhoes.

O dono do peixe 6 o atravessador, que de atender a demanda, principalmente das gran-
H I I • if J [ comanda a frota de caminh6es indispensdvel & des redes de supermercados que la se abaste- ^
¦ I W I ^ m comercializagao — diz Figueiredo. Com isso, cem, como 0 CB, Sendas e Disco. A comerciali- TCSlQClltC Q3 LinflCI flIH63C3

embora na tabela 0 quilo de sardinha no atacado zaijao do pescado e feita por 63 pregoeiros, que J
iiPHTIIDIT esteja por Cz$ 5, 0 atravessador impoe como segundo Viana funcionam como prepostos dos entrar na Justica paraWj. JOINT VENTURE ¦ regra de mercado 0 pre<^) de Cz$ 2. Aldm disso, pescadores e nao como atravessadores. Naagen- l

I ¦ a Cibrazen insiste em cobrar uma taxa de Cz$ cia do banco Real que funciona no entreposto TTlflTltPT* PrPfiltO HO CAVPrilft
I r^a CIA. DE NAVEQAQAO LLOYD BRASILEIRO ¦ 0,67 por quilo de peixe negociado em suas m£dia didria de depdsitos i. de CzS 2 milhoes 500 &

. 11 instalaqfies e estende seus dominios & via publi- mil, correspondentes aos pagamentos & vista, O presidente do conselho de administraqao do estaleiro^
I 1^' TRANSPORTACION MARITIMA MEXICAN A S. A. H ca, exigindo dos pescadores 0 pagamento mes- mas 90% dos negdeios sao a crddito, 0 que deve Emaq, Roberto Marques, ameatjou ontem entrar na Justiqa para
I r-Tar-' ll4niTiu* kiA^irtuAi I mo quando os neg6cios sSo realizados sob 0 elevar a movimentas&o diaria a Cz$ 8 milhoes, resguardar direitos da empresa, inclusive crdditos governamenta^'s

| (J CIA. MARITIMA NACIONAL ¦ viaduto da Avenida Perimetral. segundo 0 coordenador da Cibrazem. no montante de 45 milhoes de d61ares. Se a empresa falir.,—
¦ Com isso, acrescenta Figueiredo, a Coope- No entreposto da Pra<;a XV s6 podem afirmou Marques — o governo perderd, atraves do Fundo .dft,

I ^lTi I dllllllH I rativa de Pesca do Caju, que tem 30 barcos, negociar (comprar ou vender) pessoas ou firmas Mannha mercante e companhias de navegaqao como a Docenave
¦ comercializa apenas a produgao de uns quatro, credenciadas. Mas do lado de fora as bancas e a Petrobras, cerca de 280 milhoes de dolares. , •

I JALAPA Santos  21-23/04 VeraCruz, Tampico I deixando aos armadores associados a escolha do fazemovarejo,oferecendo,porexemplo,cama- „ntI9l Hp
I 1°>»«,S„aC,S20„q««„.q»an(,= „asp™.

LLOYD HOUSTON Itaqui  22-24/04 VeraCruz, Tampico H mente, nas maos dos atravessadores. Grande pre$o chega a CzS 70. Marques, 0 aporte de CzS 130 milhoes seria suficiente para dar
| Rio I .. infcio ao processo de recuperagao- do estaleiro da Ilha do-

|a"tos ' '- I... .11 Governador. Isso admitindo-se como certa a venda da Emaq.
fl . co. o u p . . I Xr——^ Industrial (fSbrica de locomotivas de Mage) ao grupo Brown,

NACIONAL RIO Recife  07-08/05 San Juan (opc), ¦ III VV^I 1 K f M If ||| Boveri, por Cz$ 414 milh6es, Os diretores da empresa querem8
I Rio ] 2-15/05 Coatzacoaicos, Vera Cruz. ¦ Wfl^V L|A/l^ receber novas encomendas, de navios da Petrobras e locomotivas I

vv°iSi")  23-25/05 I \h—^ 
ffc-nirffc-W da Rede Ferroviiria Federal, e prometem pagar os salarios dej

itoria opc  — J marqo na semana que vem, com recursos da sucata e de uma draga,
serviqo frigori'fico regular para HI para o estaleiro Verolme, por CzS 4 milhoes. ,

MAR VERMELHO E GOLFO ARABE Nega antecipa^ao
ACEUAMOS CARGA CONVENCIONAL Roberto Marques negou ontem que a Petrobris tenha,:

navios itajai* santos HI adiantado dinheiro ao estaleiro, por conta de navios que encomen-.
COI-PEN REEFER 22-25/04 

~ 
27-30/04- SS53S

MARATHON REEFER 30/05 05/06 HI mentos de 5% a 10% de acordo com as etapas das obras das-;
MACEDONIAN REEFER 30/06 07/07 embarcagoes. Admitiu, entretanto, que navio pela»metade", ou barcos no Emaq podem represen-"

PARA RESERVA DE PRAQA: tar prejuizo total para os armadores que os encomendaram: Frotar
PAULP SANTOS Oce^nica, Docenave e Petrobras. Somando o prejuizo potencial"HERMES DO ¦ ^DA. LIP^tq d°s armadores aos do Fundo de Marinha Mercante ele projetou?

Tlx M0lff5^^^-31154 Tlx -^01^53? em 280 milhoes de dolares as perdas do governo, se deixar o Emaq*.

i • Caso sinta que o governo nao vai intervir — ele nao sabe«
I ——— sequer quem serS seu interlocutor em Brasilia, e ontem mandou j
j •s !_ A L-—it«r informagoes para o Ministro Marco Maciel, chefe da Casa Civil,^
Mr | 1 | m  I fTfTff"11 fTl que esta semana recebeu um grupo de empregados do estaleiro —,*

| 
~y ''-i 

JtJ m^lS^^SLJ m \ /i rjfflpntoff Roberto Marques prctende entrar na Justiqa, para resguardar^
¦HI ¦ i 

'/' ISI^I I BRASIL-AMERICABKUKBM* direitos, inclusive crdditos de 45 milhdes de ddlares refcrentcs ajf 
f , . Wl^^KKHCONTAINERLINE p'-o jFptj operagoes 6043 (caso Sunamam). Acrescentou que pleiteara.t

> " , 1 » 'vx*'* r» 1 m SERVICO EXPRESSO ) / t£ ¦ ainda, crdditos junto ao Fundo da Marinha Mercante da ordemdei'
Vxw-V I BRASIL/COSTA LESTE ESTADOS UNIDOS \/ | CzS 65 milhoes, por "obras jd entregues ao Lloyd Brasileiro."

FULL CONTAINER SERVICE | Doccnave e Frota Oceanica, refcrentcs ao 2 Programa de;

^Baltimore • Philadelphia • new york • boston ^ Emaq informou^quc sua dtvida 
^ 

de apenas 
^z$^4^mi^oes^a_se^

| "BACOL SANTOS" . . 19/05 B MacLaren como para a de associa<;ao formulada pelos emprcga-.

>s~ Rtodej,ne,ro:Te" (o2„ 233,ci • pabx - Tlx «,2„23», aomlbr ^ perdido: 
"Oque a diretoria defende 6 a continuidade da emprcsaj

m * # 1i! , « .tsW - ^ * ' sao Pauio:Tci miD283-5100 • pabx ¦ tix (oi 1)30766agml br J| a manutcnqao dos emprcgos, o cumprimento dos contratos cm
ti ¦¦ ¦¦ mm ¦ ¦¦ H ¦¦ ¦¦ ¦¦ 0^ vigoreadefesadatccnologianacional"^-concluiuocmpr^Ho;

! companhia COM6RCIO E NAVEGAQAO (* MINISTERIO DE DEFESA NACIONAL

PU^U«A«. /N 
estaleiro MAUA I, DA REPUBLICA.DA BOLIVIA

P©tfObfQS © LQHGCO ssKaTa'So rilfS? leilAo

lEntreoom CqiqvoIqs qo Mor
J '"UL est^, com suspensao da bandeira e do registro. J

j Unidosmoisumo vez. o Petrobras o nosso petr6leo, gorontirempregos, -naviosque rnmidLpnin1'0^^nq mts
: e o Estaleiro Coneco puserom em acelerar o nosso progresso. navegam... X ^C\ ifmnra- fi 70 mts

! operac;Oo o Corovelos — um petroleiro Boa Viagem Carovelas. razendo os 4V\ Ponta 7 22 mil
I -de 18000TPB,construido porbrosileiros seus auzejros. estaro economizondo ^^ Peso vazio- 3450 tonel/ metneas

i pKDto a mais brasileiro das Componhias. os nossos cruzodos. poupando divisos /. Lance' 220.000SUS."Comessaadig3o6 sua Frota Nacional paro o nosso Pols. Remate- Dia 14 de maio de 1986
( de Petroleiros, a Petrobrds dd mais um Afinal. este e o desejo do novo Drosil. If. C as 10.00 h, no Consulado da Bolivia,

passo no.seu patridtico e acelerado \ y 3b. r \ ^ I na Cidade de Rosario — provlnciade •
) piano de substitui<;oo dos navios -j—\VL .Wi%- \ {jl Jjrh, I Sta F°- Republica Argentina.

estrangeiros afnetados. 1 \ V / s B ExibigSo: Na Zona Franca da Bolivia, na Cidade »
i . Ao entregar o Corovelos d Fronope, anos 

j 
vv I \\7 1 de Rosario — Provlncia de Sta Fe,

prontinho para zarpor. o Caneco abre 2LL2L/ I Sy 1 Republica da Argentina
suas carreiros aos outros barcos que a r I Informagoes: Ministerio de Defesa Nacional (con-
Petrobros — que too volioso suporte I sultoria juridical. La Paz — Bolivia i

i tem dodo a industrio naval brasileiro— CAS^afcLO Consulado de Bolivia en Rosario
nrnnrnmou construir DOra transportor 100 anos de passado e muito future pela frente. Av. Rio Branco, 103 - 22." andar - Centro - CEP 20040 - Rio do Janeiro I Provincia de Sta F6 (Argentina)H Tel.: 221-0117 - Tele5»Rio - 2122593 CCNV-BR J 
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MEX-BRÂS

LINER SERVICE

LINHA EXPRESSA BRASIL-MÉXICO

AGENTE DF ENGAJAMENTO
AGÊNCIA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN S A

1 fl (I'ABXi ?')() '1100 * I0?l I ?309^ e /?3^0 /'.IV.I l. UM
S A AGENCIA MARÍTIMA MAUÁ

i Braiicci, 4 5o, 7o e 80 limiares -• Tel : (0?1) 233 91 27
Tck-x (02 1 1 2 14G 7 Mjuü BR

AGENTE PORTUÁRIO

AGÊNCIA MARÍTIMA LAURITS LACHMANN S.A
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Abertura do capital é meta

de empresas do setor naval

Presidente da Emaq ameaça

entrar na Justiça para
manter crédito do governo

O presidente do conselho de administração do estaleiro^
Emaq, Roberto Marquês, ameaçou ontem entrar na Justiça para'
resguardar direitos da empresa, inclusive créditos governamentais'
no montante de 45 milhões de dólares. Se a empresa falir.,-rr
afirmou Marquês — o governo perderá, através do Fundo ,çj£
Marinha mercante e companhias de navegação como a Docenave
e a Petrobrás, cerca de 280 milhões de dólares. . lo

Os principais acionistas do Emaq se dispõem a ceder o
controle acionário da empresa, num processo de capitalização que
inclua a entrada de novos sócios. Na avaliação de Roberto
Marquês, o aporte de Cz$ 130 milhões seria suficiente para dar
início ao processo de recuperação - do estaleiro da Ilha do-
Governador. Isso admitindo-se como certa a venda da Emáçu
Industrial (fábrica de locomotivas de Magé) ao grupo Brown,
Boveri, por Cz$ 414 milhões, Os diretores da empresa querem"
receber novas encomendas, de navios da Petrobrás e locomotivas»
da Rede Ferroviária Federal, e prometem pagar os salários dej
março na semana que vem, com recursos da sucata e de uma dragai
para o estaleiro Verolme, por Cz$ 4 milhões. ,

Nega antecipação - *

Roberto Marquês negou ontem que a Petrobrás tenha,-
adiantado dinheiro ao estaleiro, por conta de navios que encomen-»
dou e cuja construção está paralisada. Explicou que a construção;
naval é financiada pelo armador, que normalmente faz adianta-*
mentos de 5% a 10% de acordo com as etapas das obras das?
embarcações. Admitiu, entretanto, que "não existe navio pela»
metade", ou seja, os barcos inacabados no Emaq podem represen-"
tar prejuízo total para os armadores que os encomendaram: Frotaf
Oceânica, Docenave e Petrobrás. Somando o prejuízo potencial",;
dos armadores aos do Fundo de Marinha Mercante ele projetou *
em 280 milhões de dólares as perdas do governo, se deixar o Emaq*
falir. ' :

Caso sinta que o governo não vai intervir — ele não sabe ^
sequer quem será seu interlocutor em Brasília, e ontem mandou J
informações para o Ministro Marco Maciel, chefe da Casa Civil,t-
que esta semana recebeu um grupo de empregados do estaleiro —
Roberto Marquês pretende entrar na Justiça, para resguardar^
direitos, inclusive créditos de 45 milhões de dólares referentes a5
operações 6043 (caso Sunamam). Acrescentou que pleiteará,?
ainda, créditos junto ao Fundo da Marinha Mercante da ordemtle»
Cz$ 65 milhões, por "obras já entregues ao Lloyd Brasileiro,"
Docenave e Frota Oceânica, referentes ao 2o Programa de-
Construção Naval".

Em telex ao Ministro Marco Maciel, a diretoria do estaleiro,
Emaq informou que sua dívida é de apenas Cz$ 934 milhões, a seíj
coberta da seguinte forma: aumento de capital, Cz$ 130 milhões;^
venda da Emaq industrial, Cz$ 414 milhões; financiamento a-
longo prazo, Cz$ 195 milhões; renegociação de contratos, Cz$ 19S
milhões. e

No plano de recuperação do Emaq preparado por sua atual-
diretoria, e que serve tanto para a proposta de compra do
MacLaren como para a de associação formulada pelos empregai
dos (com o BNDES e o Banerj), a questão principal é a.
"renegociação de contratos e financiamentos". Roberto Marquês
frisou que não se trata de solicitar a concessão de recursos a fundó
perdido: 

"O que a diretoria defende é a continuidade da empresa}
a manutenção dos empregos, o cumprimento dos contratos cm
vigor e a defesa da tecnologia nacional" — concluiu o empresário:

JOINT VENTURE

LJBj CIA. de navegação lloyd brasileiro

fíFfg transportación marítima mexicana S.A.

I (3 
' 

CIA. MARÍTIMA NACIONAL

21-23/04 Vera Cruz, Tampico
24-25/04
22-24/04 Vera Cruz, Tampico
01-04/05
05-09/05
10-12/05
07-08/05 San Juan (opc).
12-15/05 Coatzacoalcos, Vera Cruz
16-21/05 Tampico
23-25/05

JALAPA

LLOYD HOUSTON Itaqui
Rio
Santos 
S.Fco. do Sul (opc)
Recife
Rio
Santos 
Vitória (opc) . . .

NACIONAL RIO
H.I HERMES UNES

SERVIÇO FRIGORÍFICO REGULAR PARA
MAR VERMELHO E GOLFO ÁRABE

ACEITAMOS CARGA CONVENCIONAL
SANTOSITAJAINAVIOS

22-25/04 27-30/04GOLDEN REEFER
05/0630/05MARATHON REEFER

MACEDONIAN REEFER
PARA HESERVA DE PRAÇA

SAO PAULO
HERMES DO BRASIL LTDA.
Tel.! (011) 531-0764 - 61-5495

TI*.: (011)53660 - 31154

SANTOS
PANMARITIME LTDA.

Tel.: (0132) 34-7264 - 35-7429
Tlx.: (013) 1537

BRASiL-AMERicAmamm» u.
i^mmmcoNTAiNER une •"•1 J7
SERVIÇO EXPRESSO ) / í I
BRASIL/COSTA LESTE ESTADOS UNIDOS / »- -
FULL CONTAINER áERVICE U I
MEMBRO DA CONFERÊNCIA INTER-AMERICANA DE FRETES

SAVANNAH • CHARLESTON • WILMINGTON • NORFOLK
BALTIMORE • PHILADELPHIA • NEW YORK • BOSTON

VITORIA/
ILHÉUS (OPC)

NAVIOS

23/04
01/05
20/05

BACOL RIO"....
BACOL VITORIA"'BACOL SANTOS'

22/04
30/04
19/05

03/05
22/05

AGENAVE Agência Marítima I.tda.
Rio de Janeiro: Tel (021) 233-10/5 • PABX ¦ TI* <021 > 23211 AGML BRSôo Paulo: Tel (011)283-5100 • PABX • Tlx (011) 30766 AGML BR

COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO
ESTALEIRO MAUÁ

Pioneiro na construção Tlj
naval do Brasil, ao longo jaXSCíy CM 1^5
dos anos constrói navios ••'mcIIIRI
para armadores brasileiros, yil
alemães, portugueses, isa-?—  DO Mlescoceses, gregos,
chilenos, africanos
- navios que ?V\
navegam... / -

MINISTÉRIO DE DEFESA NACIONAL

DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA

LEILÃO

De acordo com a Lei de 19 de dezembro de 1985, o
Ministério de Defesa Nacional, venderá em leilão o
navio "Libertador Simori Bolivar", aonde está e como
está, com suspensão da bandeira e do registro.
CARACTERÍSTICAS: ^
Comprimento: 129,09 mts,
Largura: 16,70 mts
Pontal: 7,22 mts
Peso vazio' 3.450 tonei/ métricas
Lance: 220.000SUS.
Remate' Dia 14 de maio de 1986

às 10;00 h, no Consulado da Bolívia,
na Cidade de Rosário — província de
Sta Fé, República Argentina.

Exibição: Na Zona Franca da Bolívia, na Cidade
de Rosário — Província de Sta Fé,
República da Argentina.

Informações: Ministério de Defesa Nacional (con-
sultoria jurídica), La Paz — Bolívia

Consulado de Bolívia en Rosário
Província de Sta Fé (Argentina)

INDUSTRIAS REUNIDAS

100 anos de passado e muito futuro pula frente. Av. Rio Branco, 103 - 22.° andar - Centro - CEP 20040 - Rio de Janeiro
Tel.: 221-0117 - Tele^Rio - 2122593 CCNV-BR

JOINT VENTURE 1

QE2 CIA. DE NAVEQAQAO LLOYD BRASILEIRO I

TRANSPORTACION MARlTIMA MEXICANA S.A. *1

1 Q 
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CIA. MARlTIMA NACIONAL I

IALAPA Santos  21-23/04 Vera Cruz, Tampico ¦
Rio.  24-25/04 ¦

LLOYD HOUSTON itaqui  . . . 22-24/04 Vera Cruz, Tampico I
Rio  01-04/05 ¦
Santos  05-09/05 H
S. Fco. do Sul (opc) .. 10-12/05 ¦

NACIONAL RIO Rec fe  07-08/05 San Juan (opc), I
Rio 12-15/05 Coatzacoaicos, Vera Cruz, ¦
Santos 16-21/05 Tampico ¦
Vitoria (opc)  23-25/05 H
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cust^i^ An^ ^

nandes Jiquiriga, tinha um fi- Ipanema. <':';'l/;lll^Wina praga Tancrcdo Neves, em Sao Joao Del^Rei^Minas^^ 
^lho: Aydamo; tres netas. Mo- Jorge Bastos de Oliveira, 67, de

rava na Tijuca. insuficiencia cardiaca, na Casa

insuficiencia respiratoria, em engenheiro. Casado com Nair 4 '"' ^BH 
WmSSZElLlZR ^

comerciante aposentado. Des- morava em Laranjeiras. ^ 

Julius Wilhelm Karl Baum, 81, ma pulmonar, no Hospital Ita- j|s| pr HHH9H III
de cancer, no Hospital Silves- liano. Carioca, bancario apo- J nolicia encontrou na casa de Calvares parte da cassiterita roubada de urn caminhao L
tre,, Alemao, comerciante apo- sentado. Trabalhou no Banco " r 1
seotado. Casado com Elizabeth Portugues ate 1967. Viuvo de Poliravoc X
Baum. tinha uma filha: Anita: Margarida Alves Battistella, ti- E>_I* PaIipio mio« ln/lini or vu 3.1V ttlCo C
dois netos. Morava na Tijuca. nha uma filha: Wanda. Morava LJ"U" (£lt" A Ulltla LJliCI lllllltlal
AntonioGreccoGallotti, 76, de em Vila Isabel. -» nrPQO PftlTlO !insuficiencia cardiaca, em casa Antonio Muniz de Araujo, 84, renasceu advogado na morte por f M^PMWWMBwi''na Barra da Tijuca. Amazo- de edema pulmonar, no Hospi- 1. .
nense, advogado. Casado com tal Souza Aguiar, Mineiro, es- n tnrtnra fla accaltantp aSS31131110Leopoldina Maranhao Gallot- criturario aposentado. Traba- fJWboW U"llL IUI IU1 ct UC dooCtlldllLC GoiSnia Foi 

preso ontem
r>*|tJn'1*iSe^j'"i0Sr' z-i l^ou no Laboratorio Park Da- Porto Alegre — Os medicos Recife — O advogado Jose Vicente Cavalcanti Albuquer- o empresario Antonio Carlos MBBMBflBBwBBHBIBBHBBBBBR-Gilda Almeida de Campos, 57, vis. Casado com Mari 13 acreditam 

que sobrevivera que Neto, que emprestou o Voyage no qual o assaltante Celso Calvares, acusado de participar HBHEB50w8BBBMBWWflhCTwMBH8Hrde infarto em casa em Copaca- de Araujo, nnha dois fi hos: rccdm.nasciMdo 
que, durante Gomes de Souza - que a polida do Rio descobriu que se de uma quadrilha de assaltan-ba. Carioca, casa a m Ro- Emanuel e Maria d ? seis horas, foi dado como mor- chama Expedito de Araujo — foi conduzido para as antigas tes de motoristas de caminhao.berto Correui de Campos. Ti- oito netos e uma bisneta. Mo- t0 e ja ser necr0pSiado no Hos- dependencias da Delegacia de Roubos e Furtos e espancado Calvares esta detido na Dele-nna tres tunos. rava em kio Lompriao. njtai Lazzarotto, na capital ate a morte, poderd ser o mais novo envolvido no crime, se gacia Auxiliar de InvestigatesAgnelo Augusto Marcos, 87, de Maria de Lourdes Caput gaucha. Em entrevista, ontem, poh'cia conseguir dados concretos para indicia-lo no inquerito Criminals em Goiania e contra MBMWWMpBBBHBMBBBBBIIBBiBHrderrame, em casa no Encanta- cao, 74, de infarto, em casa em 0 chefe do setor de pediatria do que apura os responsaveis pela morte do assaltante. ele pesam as acusaoes de doisd». i Portugues, viuvo de Italia Copacabana. Carioca, funcio- hospital, Flavio Marcos Knij- 0 secretario de Seguranqa, Mauni Figueiredo, nao quis latrocinios e de receptaqao dehttipaiai. nana puoiica aposentaaa. iu- nik, revelou que a crianca apre- fazer qualquer comentario sobre essa possibilidade, limitando- uma carga de 8 mil quilos deMilton da Silva Pacca, 72, de va de Theotonio Lopes Fal a senta Qs sjnajs vjtujs estaveis, se a liberar o depoimento do advogado. Nele, Jose Vicente cassiterita. Com ele foram pre-insuticiencia cardiaca, no Hos- tinna dois nmos. alimenta-se com soro e a oxige- confirma que emprestou o carro para os agentes, que viu sos Edson Rezende, do munici-—— Centol-doExercito. Ca- Ana dos Santos Almeida,  na?ao do sangue e normal. preso sercolocado na mala do Voyage, que bebeucerveja com pio de Santa Terezinha, regiao—F~/:0nl j^Ho eft®rroca, militar. Casado com edema pulmonar, na Uimca jjma comissao de especialis- um policial aguardando a devolugao do automovel e que de garimpo, Bernardino Gon-Christina rastore racca, tinha bmorm. Fortuguesa, casaaa tas £jQ hospital e de universida- permaneceu proximo a delegacia, na esperanga de que calves, Joao Batista Cardoso euma filha. Morava em Copaca- com Alcino de Almeida, linna cjes da capjtal foi constitui'da assaltante dissesse onde se encontrava o Chevette roubado do Valmir Silva Pereira. 0 delega- O cometa Halley nasce hoje as 15h29min e se po& <

^rnardo Moreira Peixoto 89 Paulo Rotartoda SU^^'de Paraestudar0C,aS0deressusci" seu constituinte- do Lourival de AlmeidaGodoi ds Sh57min de amanhd. O periodo de observaqdo„-3Bernardo Moreira Peixoto, »y, Paulo Koberto aa , tamento do bebe, que nasceu Hictriria nphulnca informou que estao foragidos nnrpm tn mmeca a 1 hora da madrueada, quando ade.edema pulmonar, na Casa insuficiencia hepaticanaCasa na tersa.fdra de paMrl0 prema. 
Histona nebuiosa Raimundo Meireles e Jose Fer- H0™' ^6h06min hora do nascer do'de Portugal, Portugues, comer- de Saude Nossa Senhora das Uvj.Q exjste uma eXDijca_ A participaqao do advogado no caso e considerada por nandes P 9 termina as OnUOmin, no

ciante. Casado com Olivia Ma- Gracjas. Carioca, casado. Mo- Cao do ponto-de-vista medico algumas fontes da poh'cia como, no mi'nimo, nebuiosa. No seu Sol. Afastando-se progressivamente da Terra, O^Q(\f^
lagoli Peixoto, tinha quatro fi- rava em Sao Cnstovao. nem do oonto-de-vista cientifi- depoimento, prestadoao delegado Geraldo Faria, Jose Vicen- , Antonio Calvares, acusado j ¦¦ es^ (( 72 milhdes de quilometros de dlstancMhaf
lhos. Morava no Meier. Dagmar Barbosa Pacheco, 77, te diz que na tarde do crime foi & delegacia, com seu contrabando de pedras pre- q dados sao do Museu de Astronomia do CNPtfif
Lucinda de Azevedo Costa, 96, de insuficiencia cardiaca, em cp°edP^ constituinte, 

para um auto de reconhecimento. Pan isso, seu ciosas P^a os Estados Un.dos, Vs aaaos sao ao mw*u 
^ ^ Tecndo.de insuficiencia cardiaca, em casa no Grajau. Alagoana, sol- Os pais da crianca pediram constituinte viu varios presos e reconheceu Celso Gomes de juntamente com 0 ex-mmistro nnApnl KPr obtidas Delo DisSOfePcasa no Cachambi. Viuva de teira. nP5o ser identificados, Souza como sendo 0 assaltante que havia roubado seu da Justicja, Ibrahim Abi-Ackel, magoes ad^ionciis 0 

n.L^Trtr I
Fstados fim de nao Lrem moles°ados Chevette, na ocasiao dirigido por Rogeria Maria Alves da W envolvimento nesta qua- Halley - Tel: (021) 580-0332 OU pelo Tele-HalLy 

^ri8-aOB , „ , , .., 11m ue nao serem moieMduob e v drilha, embora parte da carga TpI'f'n?l172
Celina Fernandes Petersen, 81, Grande do Sul, na localidade pela imprensa. Somente ontem Silva. d cassiterita tenKha sido encon. I el. (UZ1) jjZ ZLU. 

^
no Hosoital Moinhos de Vento deBelem Novo, na zona sul de soube-se qu^o parto ocorreu ^constrtumte do advogado deixou a^delegac.a,^ ^ ^ Ele $
em Porto Alegre, onde nasceu. Porto Alegre. Bernardo era o no Hospital Mae de Deu e, em 

de]enaH0 J0se de Souza Neto foi atl a 
'carceraoeni 

n'ara fazer alega que a cassiterita estava n0!^V»r> ™ I
Casada com Armando Joao Pe- P"oto e Eduardo 0 aluno do consequencia da gravidade do delegado Josette^ Souza Ne 0, foi1 ate'.t'^a fazer em su4a casa para {azer Uma , o COLORCENTER ! I

Miia?A finha™ explodiuqLdobaleono'solo. »a pouco mais de 2 kg), foi uns cmpurrtes em Jcrontao Costa, comp.nhdro dc Celso como a carga foi par.r IS.
neira V A, t nna tres iunos. 

0^,ros pitotos-instrutores transferido para o Hospital Gomes de Souza. Nada viu com rela?ao a este assaltante. 0 carregamento de cassiteri- AaQ®1 • ^ IArmando, tuaae Looeua, 
oas ^ue presenciaram Lazzarotto, mais bem apare- Diz ainda que, depois disso, ficou na frente da delegacia ta e da empresa pauhsta Salo- G FOTO • SOM • VIDEO • OTICA" 5

a^m de oito netos e ms- v 
af^maram que subita- lhado para o atendimento. conversando com alguns agentes - que tambem nao tern mao Mineragao e estava sendo ShoDDlnas. 

Barra shopping Sao Conrado Fashion Mali, . jn5tos' mente o aviao comeqou a fa- Depois de, sem exito, ser condiqoes de reconhecer — ocasiao em que chegou um dos transportada pelo motorola de Rio sui n" er'bi Shopping^^ Gavea B»"ros: Centre, ipanema,,, ^
Rprnnrfin Fprnnnri^ Schmitz lhar e a oerder altura, aparen- submetida a tratamento de ur- policiais que tinha saido_ com o preso, a quem perguntou: caminhao conhecido por Anto- n B0iaf0go, Tijuca, MSier, sao Cristovao e Vila Isabel. J.
36 re Eduardo Scarazaglione, temente com o motor falhan- gencia, a crian?a foi dada como "Como vao as coisas". O agente teria respondido: "Esta se nio Tamborim. No dia 16 de Tg |
24j:em consequencia da queda do. Tecnicos do V Comando morta. Ficou cerca de seis ho- resolvendo margo, o motonsta foi assassi-
de'1 um aviao monomotor Adreo da FAB deslocaram-se ras no necroterio do hospital nado na BR-153, pr6ximo ao maTY1T.n «
PPHO, numa das cabeceiras da para fazer pericia e apurar as para ser submetida a necropsia, IVIortO P rjXDPflltO muncipio de riracanjuba, X C11IUU ; A
Oista do Aeroclube do" Rio causas do acidente. ate dar sinais de vida novamen- t____ a _____ . . clu .rn ros —(i

te. Foi levada por um funciona- novlonm o a TTalanfr^ Goiania. As investigagoes co- sateiite goes inpe Cachoeira Pauiisia, sp, 17-04-86 iah « ,¦
.a,.1^mm^rio as pressas para a unidade de pel ICllvld ti. me^aram depois que a empresa ^ 1' ^

r- - teraoia intensiva onde ainda se ^ reclamou a carga e o caminhao. ^ ^},
I C D A Kl I AC AA A encontra. 

.. 
. . a^sa,^nte c?ls° Gj?m^s ™0T*° Por Alem deste latrocinio, a qua-

T' LEBAN LAbA/VAK AneurologistaMariaSoma pohciais da 
pelegacia^de 

Roubos e 
^ur'°^d|Rec' 

®' drilha tambem esta sendo res- I rM,
>MKca m 70 ima\ Portner confirmou que 0 re- aP0S ser,torturado duas vezes, e na verdade Expedito ponsabilizada pela morte de fditeJfflmM 14 >(MISSA DE 7 DIA) cem-nascido 

sofreu uma he- dc ArauJ°- m?mbr°da .Falange yei.melha' 
clue ,h?Je outro motorista, Jos<5 Calvino, ¦HgLffll. , !

t 

Amine, Ronaldo, Ricardo, Sandra, Denise morragia cerebral; entretanto, expandiu sua area de a?ao e assalta bancos em varios assassinado no dia 14 de feve- |
e netos agradecem as manifestagoes de ainda nao sabe se "isto, terd estaHdos do Bras.l e nao somente no Rio, onde foi reiro na Belem/Brasflia. fff ^N " 

,
carinho e pesar recebidas pelo falecimen- seqttelas neuroWgicas futuras". cna a*.. ,.fi(V1(,Sn Hr. fninpin flrn »>

m to de seu querido marido, pai, sogro e av6 Segundo ela, s6 serd possfvel diretOTSSwS^S^SSS So £lSj H lujiy 
"1 Ntttf^1^ • -

^|BANe convidam parentes earnigos para fazer uma avaliagao dentro de do Elson Caml0i enviou informag6es sobre dois IVAN - i
Missa de 7° Dia a ser celebrada no dia 19 de um mes, porque agora, ele 'outro* nresos com ExDedito Eucana de Azevedo HCI liaOAIJIA :"*•

4bril, s^bado, ^S 11 horas, na Igreja N. S. do ainda e muito pequeno". Ob- TZZ Zosl CoPS a O prlme^ro ern hbadade DEL MASCHIO ;
^'Ltbano, i R. Conde de Bonfim N° 638. MISSA 1 ANO ^

_ _ Avisos Religiosos Eucana participou de uma tentativa de assalto em T IrF.^r'NJ'VL^
I CD A M I AC AA AD e Funebres dezembro ao Banco do Brasil na Ilha do Fundao, num *•*'

r"" LtDMIl LMwIVlrtlX Recebemos seu anuncio na Av. piano elaborado para que dois assaltos ocorressem ao . Pf!a™lrD®° .'
(MISSA DE 7- DIA) L-> m*} m MM SSSTTWyS... .I at6 as 22:00h. Tel; 264-4422 onde, a exemplo dos assaltantes do Rio, todos se Hia iq dp ahril Hp iqRR na MSMIMMIWWM WMmmw

| 
ciSaf na°seio1a5s6 S"° 

h°rari° C°™" 

| | 
vestiam com roupas de garis. 

j j 
igreja da Candel^ria. 

j 
j 

L

.70 Dia pela almado bonfssimo LEBAN a ser l/CD A ^ D A QIKIC \£ h UTflM IH Oil MHIDA I IMA Com o deslocamento da ftente fria para o litoral'
^nCelebrada no S^bado, dia 19 do corrente, as 11 vClvA\ ^^KA\DII^IOIXAA HFIIUNIU vILv Lll\n LIlTlfl Bahia o tempo neste estado deve ficar nublado com chuvas
:horas, na Igreja N. S. do Llbano, a R. Conde de 

Q Se Bra8i|eiro de Dan5a do Institute Nacio- jloladas que poderao ocorrer tambem ate o Rio Grande do
" Bonfim n 600. nal de Artes Cfinicas do Minist6rio da Cultura, (SILVEIRA) NortcM .. „ , I f., , , r
h^¦¦cumpre odolorosodeverdecomunicarodesapareci- MISSA DE 7° DIA , a rc.8u!° Sudeste 0 efeito da massa de ar polar
1^————^— mento da ex-bailarina VERA GRABINSKA que, nos mantima ainda ocasiona nebulosidade e chuvas esparsas

... idos de 1920 com 0 marido Pierre Michailowky JL Sua famllia agradece as manifestagoes de em algumas areas.
CI l/AN ^ MARIA propuseram a criagao do Corpo de Baile do Teatro T pesar recebidas por ocasiao de seu faleci- —

ifir^mri Municipal do Rio de Janeiro e prestaram relevantes 1 mento e sepultamento e convida para No Rio e em Niter6i Nos Estados
kin I A HAC DCIC servigos, criando, bases sblidas .Rara^o^desenvolyi- Mjssa QUe ser^ ceiebrada no dia 22/04, as condi^—|m4x.| mjh.
ftflrl I 1 J I ll IxCIO mento do nosso ballet. Faleceu VERA GRABINSKA o hnrac na Inrpia Nnssa Senhora do Carmo—

,,,. 'Ylt Ul™ 
. 7^7,. ;x"|1 

aos 87 anos, sendo sepultada na manha de sSbado, | 
horas. na Igreja Nossa bennora ao uarmo rr Nui .j

(MISSA DE 7 DIA) dia 12'no cemit6rio de Sao Joao Batista. Rua 1 de Margo Ce ro. Nubiado a parciaimeme nubudo. possi- ¦«' Enccfchvs
 veis chuvas ocasionais. Tcmperatura em AP: Lnc c/chvs M.2 .4.6

J- Famllia, parentes e amigos agradecem as , Hgein. <*«>. yen^Qu^me s«i. Encccw
T manifestagoes de carinho recebidas nelofale- Dll 

Ar" DIKIT^ mda"^ 25,8, cm sama Teresa;« nuh c/chvs —
I cimento de sua inesqueclvel SUZANA e conv^- BILAC PINTO. DCMATH CAIUAH PI HDPC 16.7. no am da Boa vista.

dam para a Missa que sera celebrada HOJE, MISSA DE 1 ANO lltNAlU llfVLYMU ¦ LUl\Lw PB. Nube,chvS :.vs
dia 18, &s 18:30 horas, na Parbquia Santa Monica, /aaicca nc -aoo niA^ PE: Nllbc,ch» -,6:41
Av. Ataulfo de Paiva — n° 527 — Leblon. . A famllia de BILAC PINTO convida para Missa l/ViloSA Ut oU UIAJ  AL: Nubc/pncs - ::.6

^ 
J. MARIA, RENATO, MARIA CANDI- J». m» 

| Kg » «.
...... FnilP,/.| I de Marco, s/n". Centro. I DA, MARIA INES, DANILO FILHO e Oltimas24 horas 9.0 1 MG 1 :Nub 125.4 J 14.0 -j
MARIA FONSECA I ' DANILO NETO agradecem as mani- ™ SE SRS SS K':

DE CARVALHO CUNHA 
—aaikiictd^ 

dm ar DiMTn festagoes de pesar recebidas e convidam ^^o-. 
wa

rj mama MINISTRO BILAC PINTO para a Missa de 30° Dia de seu querido Normaianuai: 1075.8 i,uj
missa dei ano esposo, pai, sogro e avo, que sera realiza- p^i Nasc"^s L ».2 2i:»{

t 

A familia agradece as manifestagoes de pesar . Companhia Editora Forense, Companhia Forense de da HOJE, dia 18 de Abril, Sexta-Feira, as ocaso4s 17h38n"n IjJsj
recebidas e convida para a Missa de 7° Dia que "T- Artes Graficas e Editora Forense Universitaria, convi- 11 *00 horas na lareia Sao Jose da Laaoa, O Mar Preamar I Baixarnar J MS !'tc nub 12{i 1 I 14.7-.I
sera celebrada, s^bado, dia 19/04/86, as 10:30 ft dam para Missa que sera celebrada, dia 18 de abril, I L a ' ^ ka ,-,0 0-7C3C;
horas na Igreja de N.S. da Conceigao e Boa | as 12:30 hs„ na Igreja N, Senhora do Carmo, Rua 1° ^ Av. BorgeS de MedeirOS, n //Jo. (xihivimia'i.im MnnHn ;
Morte, a Rua do Rossrio. Manjo s/n°, Centro. ii)h25min'(i.i)ni i7h25m/o.3m ¦

1 —————J ^^lOhSOmin-O Hrn !)5hlWmin'0.6m Amsterdi nublado | 12 7i
————AnETS Assun^ao ensolaradd 2() 12wmmm^mmm—m| 23h31min/l .0m 16h42min/0.2m Atenas claro 17 10.

MEDEA I I inni E HE Al AAFIHA c^T"wwmn^m^n0.im g ™^do jf 
«.

PPWIM MOP^FNPnTM INtKEA LUUULr UC MLIVICIUM Fno ki sk \i ^
CIVVY I IN fYlwIxwtlNlxvy I II (FALECIMENTO) °^Sf^rirorarcs,4ap,ad0' " 1G«nehra encoberto 12 5

i MISSA DE 7° DIA f, seus filhos Fernando, Maria Elisa, Nilza, Enio, Eunice de a Lua |||S ]] :T
. p. , Aor I Capiberibe e Gilda Bernardes, sua nora Nadyr, seu genro ¦¦¦¦¦ LLsboa I chuvoso j 15 I {) I

! T !^un 
Augusta esposa Frederico e Ana Carolina, I Carlos, seus netos e binestos, suas irmas Adir e Irene fT| |S2S! i! 2

1 c t filhos. Ana Paula, nora, Mariana,_ neta, familiares cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento bJ| LJI m?.!? s^0 11
i amigos agradecem as manifestagoes de pesar recebi- daquela 

que, durante 94 anos, soube transmitir tao belos lyhf el^cJfsdas por ocasiao de seu falecimento e sepultamento preciosos ensinamentos de amor ao proximo, fazendo surgir mmaa hSJT* nuK "
? convidam para a missa que, sera celebrada no dia 22 as Lndosa arvore - a fam.'lia - que hoje, saudosa. a ve partir. HI £* JKT0 \t I10.30 horas na Igreja Sao Paulo Apostolo a Rua Barao de sepultamento sera no Cemiterio Sao Francisco Xavier, saindo 1ILJ 1^1 ZbS: is ?
I 

Ipanema, 85 Copacabana. feretro da Capela "B", 
as 11:00 horas de HOJE, dia 18. ^"e»an"- it \

.... a^!«s8Hi!v:^i^ss^-5saKtHas{K^«a»iaaBSissjaaaa^M!SttfiMBBWBH

DICAS DO COMETA

Ouz«1ro ào Sul

Centauro i

Má Centauro
Trtàftgufo Ao&trai

Escorpião

LeMe

sexta-feira, 18/4/86 ? Io caderno ? 23
JORNAL DO BRASIL

Arquivo

LotoObituário

Brasília — Um apostador do município de Lapa (PR)
e outro de São Paulo (capital) acertaram a quina do
concurso 311 da Loto — dezenas 40, 42, 73, 87 e 89 — e
receberão cada um Cz$ 5 milhões 880 rriil 854 e 96
centavos, já descontado o Imposto de Renda. A quadra
teve 457 ganhadores — prêmio individual de Cz$ 25 mil
736 e 79 centavos. O rateio entre os 25 mil 35 acertadores
do terno é de Cz$ 626 e 41 centavos. A Caixa Econômica
Federal paga a partir das lOh de hoje, em qualquer agência,
do país, a quina e a quadra. O prêmio do terno pode ser
recebido nas lojas lotéricas onde o apostador fez o jogo.
Em virtude do feriado de segunda-feria, Dia de Tiraden-
tes, o sorteio do concurso 312 foi antecipado para as 9h de
domingo e será realizado no Caminhão da Sorte instalado
na praça Tancredo Neves, em São João Del Rei, Minas.

A polícia encontrou na casa de Calvares parte da cassiterita roubada de um caminhão

Bebê que Polícia quer indiciar Calvares 
é

renasceu advogado na morte por Preso 
como

passa bem tortura de assaltante
Porto Alegre — Os médicos Recife — O advogado José Vicente Cavalcanti Albuquer- o empresário Antonio Carlos

acreditam que sobreviverá que Neto, que emprestou o Voyage no qual o assaltante Celso Calvares, acusado de participar
recém-nascido que, durante Gomes de Souza — que a polícia do Rio descobriu que se de uma quadrilha de assaltan-
seis horas, foi dado como mor- chama Expedito de Araújo — foi conduzido para as antigas tes de motoristas de caminhão,
to e ia ser necropsiado no Hos- dependências da Delegacia de Roubos e Furtos e espancado Calvares está detido na Dele-
pitai Lazzarotto, na capital até a morte, poderá ser o mais novo envolvido no crime, se gacia Auxiliar de Investigações
gaúcha. Em entrevista, ontem, polícia conseguir dados concretos para indiciá-lo no inquérito Criminais em Goiânia e contra
o chefe do setor de pediatria do que apura os responsáveis pela morte do assaltante. ele pesam as acusaões de dois
hospital, Flávio Marcos Knij- O secretário de Segurança, Mauni Figueiredo, não quis latrocínios e de receptação de
nik, revelou que a criança apre- fazer qualquer comentário sobre essa possibilidade, limitando- uma carga de 8 mil quilos de
senta os sinais vitais estáveis, se a liberar o depoimento do advogado. Nele, José Vicente cassiterita. Com ele foram pre-
alimenta-se com soro e a oxige- confirma que emprestou o carro para os agentes, que viu sos Edson Rezende, do municí-
nação do sangue é normal. preso sercolocado na mala do Voyage, que bebeu cerveja com pio de Santa Terezinha, região-—

Uma comissão de especialis- um policial aguardando a devolução do automóvel e que de garimpo, Bernardino Gon-
tas do hospital e de universida- permaneceu próximo à delegacia, na esperança de que çalves, João Batista Cardoso e
des da capital foi constituída assaltante dissesse onde se encontrava o Chevette roubado do Valmir Silva Pereira. O delega-
para estudar o caso de ressusci- seu constituinte. do Lourival de Almeida Godoi
tamento do bebê, que nasceu História nebulosa informou que estão foragidos
na terça-feira de parto prema- ... , Raimundo Meireles e José Fer-
turo. "Não existe uma explica- A participação do advogado no caso é considerada por nandes.
ção do ponto-de-vista médico, algumas fontes da polícia como, no mínimo, nebulosa. No seu rii„orAC aril„H.
nem do ponto-de-vista científi- depoimento, prestado ao delegado Geraldo Faria, José Vicen- . 'r'?"1? 

n„ria'T 
® lHr^r °

co Dara este caso" disse te diz que na tarde do crime foi à delegacia, com seu ".e contrabando de pedras pre
pediatra. 

constituinte, 
para um auto de reconhecimento. Para isso, seu ciosas para os Estados Unidos,

Os pais da criança pediram constituinte viu vários presos e reconheceu Celso Gomes de TuTXl]
oara não ser identificados Souza como sendo o assaltante que havia roubado seu aa Just|Ça> loranim adi alkci,
fim de não serem molestados Chevette, na ocasião dirigido por Rogéria Maria Alves da ^nha ^mboirpane"carga
pela imprensa. Somente ontem Silva. ,„Jua c:j„ „nrn„
soube-se que o parto ocorreu O constituinte do advogado deixou a delegacia, mas José <•<; casisiteirita te«do enicon-
no Hosnital Mãe de Deus e em Vicente voltou à noite e conta que, na ocasião, com lI,dua em SUd .'c' ^
conseqüência da gravidade do delegado José de Souza Neto, foi até a carceragem para fazer ^ga ^ 

a cassi rfi a es^!a
estado do menino (apresentava algumas perguntas ao assaltante Celso. Na ocasião, viu emi sua casai parai iazer ¦uma

problemas respiratórios e pesa- quando um agente, que não tem condições de reconhecer, deu !^ n„„r lT
va pouco mais de 2 kg), foi uns empurrões em Jerônimo Costa, companheiro de Celso como a carBd 101 Pdrdr
transferido para o Hospital Gomes de Souza. Nada viu com relação a este assaltante. O carregamento de cassiteri-
Lazzarotto, mais bem apare- Diz ainda que, depois disso, ficou na frente da delegacia ta é da empresa paulista Saio-
lhado para o atendimento. conversando com alguns agentes — que também não tem mão Mineração e estava sendo

Depois de, sem êxito, ser condições de reconhecer — ocasião em que chegou um dos transportada pelo motorista de
submetida a tratamento de ur- policiais que tinha saído com o preso, a quem perguntou: caminhão conhecido por Anto-
gência, a criança foi dada como "Como vão as coisas". O agente teria respondido: "Está se nio Tamborim. No dia 16 de
morta. Ficou cerca de seis ho- resolvendo". março, o motorista foi assassi-
ras no necrotério do hospital nado na BR-153, próximo ao
para ser submetida ànecrópsia, lVífivfTà P r.YTIPflltn muncípio de Piracanjuba, a
até dar sinais de vida novamen- IflUI LU C J-iApCUILU cerca de 50 quilômétros de
te. Foi levada por um funcioná- a a TTalantyp Goiânia. As investigações co-
rio às pressas para a unidade de pcl ICllvld A í ctlcUlgC meçaram depois que a empresa
terapia intensiva, onde ainda se „ |M.„ r»ie« r™»»* <<a cnm mnrtn nnr reclamou a carga e o caminhão,
encontra. . . . , ]? . Celso Gomes de Souza, n10^0 por latrocínio, a qua-

A neurologista Maria Sônia policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Recife, drilha também está sendo res-
Portner confirmou que o re- aP°»ser tortu ° as ^zes' e na verdade Expedito ponsabilizada pela morte de
cém-nascido sofreu uma he- Araújo, membro da Falange Vermelha, que hoje outro motorjstai José Calvino,
morraeia cerebral' entretanto expandiu sua area de açao e assalta bancos em vários assassinado no dia 14 de feve-
^nda não sabe se isto ?erá estados do Bras" e na0 somente n0 Rl0' onde f01 reiro na Belém/Brasília.

COLORCENTER

Tempo
Satélite GOES INPE Cachoeira Paulista, SP, 17-04-86 18h

LEBAN LASMAR
(MISSA DE 7o DIA)

tAmine, 

Ronaldo, Ricardo, Sandra, Denise
e netos agradecem as manifestações de
carinho e pesar recebidas pelo falecimen-

-n <. to de seu querido marido, pai, sogro e avô
^'LEBAN e convidam parentes e amigos para a
-KMissa de 7o Dia a ser celebrada no dia 19 de
';abril, sábado, às 11 horas, na Igreja N. S. do"''Líbano, à R. Conde de Bonfim N° 638.

IVAN

DEL MASCHIO
MISSA 1 ANO

JL BIOCHIMICO/ PA-
T LERMONT/ FAR-

I MAPEC convidam
para Missa de 1 Ano

de seu Diretor-Presidente a
realizar-se às 10 hons do
dia 19 de abril.de 1986 na
Igreja da Candelária.

LEBAN LASMAR
(MISSA DE 7o DIA)

"f Seus irmãos Lasmar Antonio, Julieta, He-' T lena, Antonieta, Ernesta, Nair e Teresinha,
,, I seus cunhados, cunhada, sobrinhos e de-

mais parentes convidam para a Missa de
;7° Dia pela alma do boníssimo LEBAN a ser
celebrada no sábado, dia 19 do corrente, às 11
•horas, na Igreja N. S. do Líbano, à R. Conde de
Bonfim n° 638.

ANTONIO SILVEIRA LIMAVERA GRABINSKA
Com o deslocamento da frente fria para o litoral da

Bahia o tempo neste estado deve ficar nublado com chuvas
isoladas que poderão ocorrer também até o Rio Grande do
Norte.

Na região Sudeste o efeito da massa de ar polar
marítima ainda ocasiona nebulosidade e chuvas esparsas
em algumas áreas.

O Serviço Brasileiro de Dança do Instituto Nacio-
nal de Artes Cênicas do Ministério da Cultura,
cumpre o doloroso dever de comunicar o desapareci-
mento da ex-bailarina VERA GRABINSKA que, nos
idos de 1920 com o marido Pierre Michailowky
propuseram a criação do Corpo de Baile do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e prestaram relevantes
serviços, criando bases sólidas para o desenvolvi-
mento do nosso ballet. Faleceu VERA GRABINSKA
aos 87 anos, sendo sepultada na manhã de sábado,
dia 12 no cemitério de São João Batista.

(SILVEIRA)
MISSA DE 7° DIA

tSua 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião de seu faleci-
mento e sepultamento e convida pára a
Missa que será celebrada no dia 22/04, às

9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo —
Rua 1o de Março — Centro.

SUZANA MARIA

MELLO DOS REIS

Nos EstadosNo Rio e em Niterói
Condições

Nub
Hnc c/chvs
Une c/chvs
Ene c/chvs
Ene c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/pncs
Nub c/pncs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
:Nub
Nub c/chvs
Nub c/nvu
Nub c/nvu
Nub suj a chv
Ptc nub
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Nub c/chvs
Ptc nublado
Ptc nub

(MISSA DE 7o DIA)

JL Família, parentes e amigos agradecem as
T manifestações de carinho recebidas pelo fale-

, I cimento de sua inesquecível SUZANA e çonv;-1 dam para a Missa que será celebrada HOJE,
dia 18, às 18:30 horas, na Paróquia Santa Mônica, à
Av. Ataulfo de Paiva — n° 527 — Leblon.

Nublado a parcialmente nublado, possí-veis chuvas ocasionais. Temperatura em
ligeiro declínio. Ventos: Quadrante Sul,
fracos a moderados. Visibilidade mode-
rada. Máx: 25,8, em Santa Teresa; min:
16,7, no Alto da Boa Vista.BILAC PINTO

MISSA DE 1 ANO
A família de BILAC PINTO convida para Missa
que será celebrada hoje, 18 de abril, às 12:30
noras, na Igreja N. Senhora do Carmo, Rua 1o
de Março, s/n°, Centro.

RENATO GALVAO FLORES

(MISSA DE 30° DIA)

JL MARIA, RENATO, MARIA CANDI-
T DA, MARIA INES, DANILO FILHO e

¦ DANILO NETO agradecem as mani-
festações de pesar recebidas e convidam
para a Missa de 30° Dia de seu querido
esposo, pai, sogro e avô, que será realiza-
da HOJE, dia 18 de Abril, Sexta-Feira, às
11:00 horas, na Igreja São José da Lagoa,
à Av. Borges de Medeiros, n° 2735.

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas:
Acumulada no mês:
Normal mensal:
Acumulada no ano:
Normal anual:

MARIA FONSECA

DE CARVALHO CUNHA
D. NANA MINISTRO BILAC PINTO

06h06minNascerá àsMISSA DE 1 ANO
Companhia Editora Forense, Companhia Forense de
Artes Gráficas e Editora Forense Universitária, convi-
dam para Missa que será celebrada, dia 18 de abril,
às 12:30 hs., na Igreja N. Senhora do Carmo, Rua 1o
de Março s/n°. Centro.

17h38minA família agradece as manifestações de pesar
recebidas e convida para a Missa de 7o Dia que
será celebrada, sábado, dia 19/04/86, às 10:30
horas na Igreja de N.S. da Conceição e Boa
Morte, à Rua do Rosário.

Baixa marPre amar
05h35min/0.5m00h04min/l.lm No Mundo17h25m/n.3m10h25min/0.9m

nublado 12ensolarado 29claro 17nublado 18claro 15nublado 17nublado 13nubladoclaro 28encoberto 12claro 27claro 17clarochuvoso 15instável 9instável \-xnublado 25claro 26claro 23encoberto 5chuvoso 11nublado 33nublado 14claro 18nublado 27chuvoso 15claro 12chuvoso 11

AmsterdãAssunçãoAtenasBerlimBonnBogotáBruxelasBuenos AiresCaracasGenehraHavanaIjí PazLimaLisboaLondresMadriMéxicoMiamiMontevidéuMoscouNova IorquePanainaParisRomaSantiago1'KJUÍOViena\\ ashingtoa

10h50min.-0.8m 95h09min/0.6m
16h42min/0.2m23h31min/1.0m

NEREA LUDOLF DE ALMEIDA
04h48min/0.7m10h09min/0.9mCabo

Frio
ERWIN MORGENROTH

"MISSA DE 7o DIA"

16h45min/ü.4m

(FALECIMENTO)

tSeus 

filhos Fernando, Maria Elisa, Nilza, Enio, Eunice de
Capiberibe e Gilda Bernardes, sua nora Nadyr, seu genro
Carlos, seus netos e binestos, suas irmãs Adir e Irene

cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento
daquela que, durante 94 anos, soube transmitir tão belos e
preciosos ensinamentos de amor ao próximo, fazendo surgir
frondosa árvore — a família — que hoje, saudosa, a vê partir. O
sepultamento será no Cemitério São Francisco Xavier, saindo o
féretro da Capela "B", às 11:00 horas de HOJE, dia 18.

O Salvamar informa que o mar está agitado,
com águas a 24 graus.

JL Maria Augusta, esposa, Frederico e Ana Carolina,
I filhos, Ana Paula, nora, Mariana, neta, familiares e
' amigos agradecem as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião de seu falecimento e sepultamento e
convidam para a missa que, será celebrada no dia 22 às
10:30 horas na Igreja São Paulo Apóstolo à Rua Barão de
Ipanema, 85 — Copacabana.

CrescenteAte 23 4
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SsDortes/Turie jornal, do brasel
~~ Foto da Volkswagen -

Com ausencia dos grandes nomes do fjjjjjrffSESSalllM l^t'j^^^'TWindsurfer internacional, principalmente de- ||35iaiiiiftipSji|«|^ :; •¦¦',.)
vido ao atraso na definiqao da rcaliza^ao do 'T:>-''.£'!¦;{.
Campeonato na Praia do Forte, quem ficou
contcntc foi o brasileiro Carlos Dohnert —
sexto no ranking mundial da classe aberta,  3fJW ^^|S3
quatro vezcs campcao sul-americano, cinco W^-*?n»T^¥Bfn^TRT^fiff«n^^fV^^nff8ffTngn?'iP^IBMHfcB^*|l,^B^iii-%WwHI^BBBBBBIBHIIMBHBIMIIillMBIIillllllMIHlHl!Ml
vczcs campcao brasileiro e campcao europcu

Segundo explicou Carlos Dohnert, os bra- ) tm-'^y 1fl^^^HJ^^^HHHHHHRH|j£^$!£&^/A?.^|
sileiros nSo estao habituados ao tipo de pran- -j > ?, \ *" 

-»*

pais scexpandiu a classc livre por problcmas |2» 1^. ¦?'¦ \
de importaqao. Isto, por£m, nao itnplica maio- '- V
res dificuldades porque o numero reduzido de W%$t '*>, * x" * ' L,
participantes de outros paises faz com que V;,,. ;<,> , , -] gj
auraentem as chances de brasileiros como ele '*?'C~^>' v *")-/
pr6prio, Carlos Rossi, tamb6m do Rio de c -\ ' '¦ '».
Janeiroe dobaiano de Porto Seguro, Carlson '-^1.^-^% -/'* - J" J <" ' .' m
Parracho. q 

paranaense Pedro Mujfato, mais confiante em seu carro, espera ser o segundo brasileiro a veneer na F.2>

Melo vai interpelar JI 
' *A I Feillinino — O campo pesado, devido as |J. %. pogas de chuva, exigiu muito esforcjo de todas as.

m -m -m-^ J\ . jogadoras, 40 delas vindas dos Estados Unidos
U __ x_ _ -M-M -m nriL -Uff\ m §j  y— especialmente para a competiqao. Mas para Cris-

, 1 (I, I, If,# ff. f, If,f I .Stiff f IT f tina Costa, do Itanhanga, valeu a luta: ela se recuperou na volta-
vvl/WI I v%/m M/KS %J V^ final, ontem, e conquistou o tftulo da principal categoria do

O presidente da Confederal Brasilei- cial sobre o assunto — provavelmente mais Campeonato Aberto de Golfe da Cidade do Rio de Janeiro,
ra de Automobilismo (CBA), Joaquim Me- multas —, sabe-se que os patrocinadores primeira competiqao oficial do calendSrio feminino da Federa-^
lo, vai marcar uma audiencia na proxima foram autuados com base na lei municipal ?ao do Rio de Janeiro. Cristina, que estava quatro strokes atras ¦
semana com o prefeito Saturnino Braga, de 758, de novembro do ano passado, que da entao lfder, a americana Ramona Hill, acabou vencendo com(
quem cobrard uma definigao: o mumcipio, regulamenta a publicidade em logradouros 245,12 a menos que Ramona, que ficou em segundo lugar.
afinal, quer ou nao quer continuar sediando publicos, como outdoors e outros paindis. A competi^ao, primeira vdlida pelo ranking estadual feminino,
o Grande Premio do Brasil de F6rmula-1? Para esse tipo de propaganda 6 necessario teve ainda como campeas, nas demais categorias: 0 a 24 de

Espero que o prefeito possa me uma licencja especial da Secretaria, que handicap — Sonia Aragao, do Gavea, com 212 net, seguida de
ajudar, pois assim nSo 6 possi'vel. A cada CBA nem qualquer dos patrocinadores ti- Lucia Macedo, do Gdvea, com 22; 25 a 36, a capita do Gavea,
dia fica mais nftido que estS havendo uma rou. A maioria das autua^oes recaiu sobre Jeannette Riddell, com 144, seguida de Siv Peterson, Itanhan-
pcrseguigao contumaz c acintosa" ao GP, as smpresas-que-volts-ram- cartazes publici" g^,15L CXmelhor net do Campeonato foi de.GiselaRegier, com
por parte das autoridades. Antes de me tarios para a Avenida Embaixador Abelar- 65.
encontrar com Bernie Ecclestone fpresiden- do Bueno, do lado de fora do autodromo A 

partir de amanha, tambcm no campo do ItanhangS, estarS
te da FOCA) para debater a pr6xima corri- um local publico. i& o Rio Motor Racing foi sendo diSpUtad0 0 Campeonato Aberto/Bee Shopping, masculi-
da, quero que fique bem claro se o munici- multado por ter impedido a entrada dos no com a participagao de 140 jogadores, entre eies alguns dos
pio quer mesmo a F6rmula-1 — disse Melo, fiscais da Fazenda no circuito apenas com pn'meiros colocados no ranking brasileiro, como o paulista
visivelmente nervoso. suas carteiras, o que os obrigou a obter Roberto Gomes, Marcello Stalone, Erick Anderson, campeao

O nervosismo tinha um motivo especifi- credenciais da Foca. an0 passado, lfder dos rankings estaduais juvenil e adulto;
co: as 25 multas aplicadas pela Secretaria q qU(> jntriga Melo e que multas desse Mdrio Gonzalez Filho, Mflton Tanigaki e Douglas McFarlane."
Municipal de Fazenda a divereos patrocina- tipo nunca tenham surgido em GPs anterio-
dores do GP deste ano — 13 para a Souza res Afinal, o decreto 1.601, de 78, e ate  Nie^e Sal — Sem a ameaca das veteranasCruz, sete para a Shell e duas para.a White mesmo 0 345 de76 in nreviam a necessida- .^v ; , ^7 . , ^ j* ., , °!
Martins aldm de tres nara o Rio Motor ? 'J K j Martina Navratilova e Chns Evert Lloyd, as.Martins, aiem ae ires para o wo moior (je (je ilcenQa para a pubbcidade em locals jKm invpn<! tpnictac Steffi Graf da Alemanha Ociden-Racing, um dos organizadores da prova ni'lhiim, F jovenstenistas Memurai, aa Aiemanna ucmen
de valores entre Cz$ 373,98 e Cz$ 9 mil 349 / tal e GabnelaSabatim da Argentina rontmuatn
cada uma. Nurburbrlng  a brilhar no Campeonato Feminino da WTA, e

Qtiando comeqo a resolver um pro- q tradicional circuito alemao de Nur- ontem garantiram passagem k terceira rodada da competiqao,
blema, surge outro - queixou-se o presi- burbling est* fora do calendario da F6rmu- resnect^mente 

6 Ganoneft
dente da CBA, que considerou as multas a )a.i peios pr6ximos cinco anos. Um porta- 

respecttvameme.
gota d'dgua final num copo que se vem voz d0 aut6dromo rival de Hockenheim Steffi Graf, 16 anos, que conquistou o primeiro tftulo de sua
enchendo de problemas desde o ano passa- mostrou ontem um contrato firmado com a carreira semana passada, superando Evert Lloyd, teve que se
do, com o projeto do vereador Mauricio Foca que lhe garante sediar o GP da Alema- empregar a fundo para veneer Niege Dias (6/4 e 6/3), queAzedo, e que esteve a ponto de transbordar nha at6 1990. Comenta-se que Nurburbring rebateu a maior Parte de xus voleios e j°g°u c°m muita
este ano, quando a PM extrapolou de suas D„„-„ 1 senedade. Gabriela venceu Laura Garrone por 6/1, 2/6 e 6/2.
funqoes, fechando a pista de Jacarepagud ^0I descartado porque Bernie Ecclest e Patricia Medrado, a outra tenista brasileira no campeonato, foi
durante os treinos oficiais para 0 GP. considera sua rede de hot6is insuficiente, derrotada pela bulgara Katerina Maleeva, por 6/3 e 6/4. No

Embora a Secretaria de Fazenda nao bem como diffcil 0 acesso rodoviario aos complemento da rodada, Laura Gildemeister (Peru) venceu Jq
^jH^^QCjlij^^^^^^^^^jAnneRussell (EUA), por 6/1, 6/2; Kathy Rinaldi (EUA) J

^^¦^^Bsan Sloane (EUA), por 6/1, 6/2, e Zina Garrison
linou Hu Na (China), por 6/1,6/3. ^

Qlieda — 0 tecnico coreano Young Wan-
Sohn, do Minas Tenis Club, atribuiu h. falta de
concentraqao e de preparo ffsico de seus jogado¬
res a surpreendente queda de rendimento de sua
equipe, bicampeS brasileira em fevereiro, e que

is derrotas de 3 a 0, atuandopessimamente nas duas
V primeira para o Bradesco, hd duas semanas, na
Campeonato Sul-Americano, em Santiago; a segun-,
em, h noite, para a Seleqao da Franga, no Minei-

nistoso com a Seleqao Francesa, o Minas cometeu,
treinador, os mesmos erros final do Sul-Americano:
bloqueio, al6m de uma outra deficiencia, os saques

; facilitaram a armaqao de jogadas do advers^rio, que
enorme variedade de jogadas de ataque, superando'
lade o bloqueio mineiro. ''

4. Machado marca com a mao direita tempo de

JORNAL DO BRASIL
Foto da Volkswagen

¦jfrx<:*XÍ<xí&.

Foto de José Camilo da Silva

y\A^ '.''"f///}''r.
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A. Machado marca com a mão direita o tempo de Abd-bl-Karin

O paranaense Pedro Muffato, mais confiante em, seu carro, espera ser o segundo brasileiro a vencer na F.2'

Volta Fechada r

\ relação de provas preparatórias para os clássicos
xm. que formam o meeting internacional do Jóquei -
Clube de São Paulo, praticamente, chegou ao fim. A
rigor, só faltam o quilômetro do simplesmente clássico
Tiradentes (Listed Race), marcado para a próxima J'segunda-feira em Cidade Jardim, visando ao quilôme- 

'
tro internacional do importante clássico Associação '
Brasileira dos Criadores de Cavalos de Corrida (Grupo
I), e a milha do simplesmente clássico Gervásio Seabra ''
(Grupo III), prevista para domingo no Hipódromo da
Gávea. Deste modo, sobretudo em relação ao maior
continente radicado lá mesmo em São Pauio, as coisas ...
já estão mais ou menos decididas.

Domingo último, por exemplo, houve a milha do
simplesmente clássico José Cerquinho de Assumpçáo
(Grupo III), uma milha que foi, ao mesmo tempo, a
milha da confirmação aparente da recuperação de',
Juryman (Good Bond em Happy Freeness, por Hiber-
nian Blues), criação do Haras Larissa, vencedor em
forte atropelada, e da decepção de Randolph (Tratteg-...
gio em Eduarda, por Flamboyant de Fresnay), criação
do Haras Pirajussara e propriedade do Stud Saint- ,
Cloud, c, sobretudo, de Jotaele (Tumble Lark em
Chumbale, por Gay Garland), criação e propriedade
do Haras Rosa do Sul.

Juryman que havia pintado simpaticamente há dois
anos quando foi segundo e terceiro, respectivamente,
nos dois quilômetros do grande clássico Francisco
Eduardo de Paula Machado (Grupo I), a Taça de «
Ouro, e na Milha das Two Thousand Guineas cariocas,
grande clássico Estado do Rio de Janeiro (Grupo I),
ficou muito tempo parado com problemas. Mas, agora,
de volta, mostrou que aquelas simpáticas atuações não
foram por acaso. De uma certa forma, o filho do miler
clássico na Inglaterra, Good Bond (um reprodutor •
injustamente relegado a segundo plano entre nós),
surge como dos candidatos mais fortes à milha interna-
cional do grande clássico Presidente da República '
(Grupo I), com toda a Justiça. »'

As reentrées de Randolph e Jotaele foram decep-
cionantes. O segundo colocado na milha internacional
paulista do ano passado (em derrota injusta e ocasio-
nal), terminou no meio do pelotão sem nunca dar
impressão, segundo experts lúcidos e imparciais. Em
relação a Jotaele, que foi um dois anos em 1985 dos
mais instigantes (sua velocidade final nos 1 mil 500
metros do grande clássico Juliano Martins, Grupo I, o
Grande Criterium, que venceu mais do que promisso-
ramente). sua performance (embora aos trés anos, no
segundo semestre do ano passado, já não tenha confir-
mado), foi trop mauvaise pour être exacte. A não ser
que, como outros dois anos do élévage Rosa do Sul. sua
maior qualidade residisse em sua precocidade. As
próximas apresentações do filho de Tumble Lark
poderão dar alguma resposta. .

Escoriai

Queda — O técnico coreano Young Wan
Sohn, do Minas Tênis Club, atribuiu à falta de
concentração e de preparo físico de seus jogado-
res a surpreendente queda de rendimento de sua
equipe, bicampeã brasileira em fevereiro, e que

vera de duas denotas de 3 a 0, atuando pessimamente nas duas
ocasiões. A primeira para o Bradesco, há duas semanas, na
decisão do Campeonato Sul-Americano, em Santiago; a segun-,
da anteontem, à noite, para a Seleção da França, no Minei-,
rinho.

No amistoso com a Seleção Francesa, o Minas cometeu,
segundo o treinador, os mesmos erros final do Sul-Americano:
recepção e bloqueio, além de uma outra deficiência, os saques
fracos, que facilitaram a armação de jogadas do adversário, que
conseguiu enorme variedade de jogadas de ataque, superando'
com facilidade o bloqueio mineiro.

1^5
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JOGO ABERTO

HOJE ÀS 12:00 HORAS

Apresentação:

MAURÍCIO CIBULARES

E

NESTOR ROCHA
RIO

1360 KHz

UM PASSO À FRENTE NA COMUNICAÇÃO

Renias tem melhor campanha

entre estreantes da semana
Renias, inscrita no oitavo páreo de ama-

nhã, é a melhor estréia deste final de semana.
Portadora de quatro vitórias no Hipódromo do
Cristal e algumas colocações em apenas dez
apresentações, aparece como força destacada
já que vai enfrentar éguas perdedoras. Esteve
em trabalhos de box e saiu com velocidade,
mostrando ótima forma.

Na mesma prova, também estréiam Wait
For me, corrida em Cidade Jardim onde
obteve duas boas colocações na grama, é
inferior à sua companheira de farda, Captain's
Medal que venceu semana passada nesta mes-
ma turma. A outra é Barburema que vai correr
pela primeira vez trazendo exercícios regulares
podendo apenas figurar.

Na última carreira da tarde, vão estrear
dois animais com campanha no Hipódromo de
Campos. O melhor deles é o veloz Gambelo
que possui uma vitória fácil em 1 mil 100
metros que o credencia a uma boa atuação. O
outro é Malba Than, trazendo vários segundos
lugares mas ainda perdedor. Pelo que correu
em Campos, parece ser animal atropelador
tendo alguma chance no páreo. Também nesta
prova, estréia El Dib, portador de trabalhos
apenas razoáveis embora no mais recente
tenha registrado lminl3s2/5 nos 1 mil 100
metros, quando arrematou com facilidade.
Tem contra o fato de apresentar-se pela pri-
meira vez à noite.

Abd-El-Karin faz ótimo

exercício 
para 

domingo

Abd-El-Karin, uma das formas do
último páreo de domingo na Gávea,
agradou bastante em sua partida final.
Na direção de Audálio Machado Filho,
passou 600 metros em 35s, escassos,
arrematando com boas reservas, junto
ca cerca interna. Também para domin-
go, Jono, alistado no Grande Prêmio
Gervásio Seabra, anotou 51s, crava-
dos, nos 800 metros, com Edson Fer-
reira, mostrando que melhorou sua
formà.

Para a corrida de amanhã, foi boa a
partida de Stirling Moss ao lado de um
inédito da mesma coudelaria. Com
D.F. Graça, o castanho marcou 37sl/5
para os 600 metros, finalizando com
disposição. Bat Masterson, inscrito no
primeiro páreo do programa, fechou
600 metros em 39s, escassos, inteira-
mente à vontade» na direção de Jorge
Ricardo.

Na segunda carreira, Kris Darling,
com Edson Ferreira, passou 600 me-
tros em 40s, cravados, arrematando
com facilidade pelo centro da pista. Na
quarta prova, Ras-El-Jabal, cora Au-
dálio Machado Filho, anotou 38s, es-
cassos, nos 600 metros, com boa ação
final. Hafid, com J. Pessanha, cravou
37s nos 600 metros, finalizando com
boas sobras.

Para a quinta carreira, as duas
pensionistas de Venâncio Nahid agra-
daram bastante. Nova Mania, com
Gonçalino Feijó de Almeida, fechou
700 metros em 44s2/5, arrematando
com disposição enquanto sua compa-
nheira Nueva Tierra, com Jorge Ricar-
do, passou a mesma distância em 44s,
escassos, também com ótima ação. Re-
nias, estreante e provável favorita do
penúltimo páreo, fez partida no box
saindo com velocidade.
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Nas águas de Salvador, o

Mundial de Windesurfer

Sem Oscar e sem treino, o

basquete entra na 
quadra

Brasflia—A Seleção Brasileira masculina
de basquete inicia hoje às 21 horas, contra a
República Dominicana, no ginásio Gáudio
Coutinho, a sua preparação para o Campeona-
to Mundial, em agosto na Espanha. A partida
abrirá a Copa Banco do Brasil, empresa que
patrocina a Seleção, e o técnico Ari Vidal não
poderá contar com os alas Oscar, disputando o
Campeonato Italiano, e Pipoca, recuperando-
se de uma contusão.

Para o lugar de Oscar, Ari Vidal chamou
André, enquanto Cadum substituirá têmpora-
riamente a Pipoca. A Seleção Brasileira prati-
camente entrará na quadra sem nenhum trei-
namento. Os jogadores se encontraram ontem
pela manhã e Ari Vidal procurou mais conver-
sar com o time do que orientar jogadas e
definir esquemas.

Nenhuma das Seleções é estranha ao Bra-
sü. Ano passado, a Seleção derrotou os porto-

riquenhos uma vez, e ganhou duas vezes da
Seleção de Cuba. As duas seleções também
estão classificadas para o Campeonato Mun-
dial. A Copa Banco do Brasil prosseguirá
amanhã com mais dois jogos: Brasil x Porto
Rico, às 16 horas; e República Dominicana x
Cuba, às 18 horas. No domingo, a competição
terminará com República Dominicana x Porto
Rico, às 16 horas; e Brasil x Cuba, às 18 horas.

O Campeonato Mundial de Basquete, em
julho na Espanha, primeiro a ter 24 Seleções,
não ficará restrito apenas a esta novidade. Em
reunião, ontem, em Madri, os dirigentes da
FIBA apresentaram algumas mudanças na
regra, que entrarão em vigor no Mundial. As
alterações beneficiarão os jogadores que sofre-
rem faltas intencionais dos seus adversários.
Além de terem o direito a cobrança do lance-
livre, o time do jogador atingido ficará com a
posse de bola.

-Tabela dos torneios-
Jogos em Brasília

Porto Rico X
Brasil X

Cuba—19 h
R. Dominicana-

AmanM Brasil
R. Dominicana

DomingoR. Dominicana
Brasil

Aracaju
0<a22 —torç^Mra

Porto Rico
Brasil

-21 h

Porto Rico —16 h
Cuba—18 h

Porto Rico — 16 h
Cuba —18 h

Cuba—19 h
R. Dominicana—21 h

D(a 23 —quarta
R. DominicanaBrasil

Dia 24 — quintaR. Dominicana
Brasil

Mo Paulo
Dia 25 — tanta

Porto Rico
Brasil

Dia 26 —aábado
Brasil

R. Dominicana
Dia 27 — domingo

R. Dominicana
Brasil

Cuba—19h
Porto Rico — 21 h
Porto Rico— 19 h
Cuba — 21 h

Cuba—19 h
R.Dominlcana—21 h
Porto Rico —16 h
Cuba— 18 h
Porto Rico —16 h
Cuba— 18h

Salvador — As águas da Praia do Forte,
nó litoral Norte da Bahia, receberam ontem de
manhã boa parte dos 110 velejadores de 11
países que começam oficialmente, a partir de
hoje, a participar do XII Campeonato Mun-
diàl de Windsurfer, com as eliminatórias da
pròva Slalom, que prosseguem até amanhã.
Ohtem, alguns velejadores já aproveitaram a
manhã de sol, más ~de vento fraco, para
fazerem a primeira regata-treino.

Devido à falta de infra-estrutura hoteleira
na região — por sinal onde chegou Amir
Klink, que atravessou o Atlântico em um
barco a remo — o número de inscrições foi
limitado e nem sequer se aproxima do sucesso
do XI Campeonato Mundial, realizado no ano
passado na Austrália e que reuniu mais de SOO
velejadores de várias partes do mundo. A
grande estrela da Austrália, o alemão Fritz
Schon, anunciou sua presença na Praia do
Forte, mas até ontem à tarde não havia
chegado, embora já estejam lá o australiano
Bruce Wylie e os mexicanos NQo Dzib e Raul
de Lille.

Ontem foi dia de confraternização na
Praia do Forte, mas precisamente no Robin-
son Club, onde está hospedada a grande
maioria dos competidores. Além da regata-
treino na parte da manhã, o dia foi preenchido
com inscrições até as 16h, abertura solene do
Campeonato às 17h e, por fira, uma reunião
dos velejadores que disputarão a prova
Slalom.

Organizador e presidente do XII Campeo-
nato Mundial de Windsurfer, Klaus Peter,
presidente da Associação Brasileira da Classe
Windsurfer lamentou que a falta de patrocina-
dores também tenha contribuído fundamental-
mente para a redução do número de partici-
pantes. Segundo ele, apesar do esforço que
desenvolveu ao longo de trés anos para trazer
o campeonato pela primeira vez para um país
da América do SU1, conseguiu apenas alguns
apoios de empresas públicas ou privadas para
poder concretizar a idéia.
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Palestra alemã
O alemão Rolf Vrolijk, sócio da

firma Judel/Vrolijk Design, dese-
nhista dos três barcos alemães que
triunfaram nas últimas Copas Sarae-
nha e AdmiraCs Cup, chega este fim
de semana ao Brasil para acompa-
nhar a construção de projetos seus e
dar duas palestras, no Rio e em São
Paulo, para iatistas brasileiros.

A primeira palestra será realiza-
da na próxima quarta-feira, no Clu-
be Paineiras do Morumbi. No dia
seguinte, Rolf Vrolijk falará no Iate
Clube do Rio de Janeiro, às 20
horas. Um barco desenhado pelo
alemão, o Philips Innovator, estava
em segundo lugar no tempo corrigi-
do da Whitbread Around the World,
após a terceira etapa, em Punta dei
Este.

Melo vai interpelar

Saturnino sobre GP

Com ausência dos grandes nomes do
Windsurfer internacional, principalmente de-
vido ao atraso na definição da realização do
Campeonato na Praia do Forte, quem ficou
contente foi o brasileiro Carlos Dohnert —
sexto no ranking mundial da classe aberta,
quatro vezes campeão sul-americano, cinco
vezes campeão brasileiro e campeão europeu
de 1983.

Segundo explicou Carlos Dòhnert, os bra-
sileiros não estão habituados ao tipo de pran-
cha específica do Windsurfer, uma vez que no
país se expandiu a classe livre por problemas
de importação. Isto, porém, não implica maio-
res dificuldades porque o número reduzido de
participantes de outros países faz com que
aumentem as chances de brasileiros como ele
próprio, Carlos Rossi, também do Rio de
Janeiro e do baiano de Porto Seguro, Carlson
Parracho.

O presidente da Confederação Brasilei-
ra de Automobilismo (CBA), Joaquim Me-
lo, vai marcar uma audiência na próxima
semana com o prefeito Saturnino Braga, de
quem cobrará uma definição; o mumcípio,
afinal, quer ou não quer continuar sediando
o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1?

Espero que o prefeito possa me
ajudar, pois assim não é possível. A cada
dia fica mais nítido que está havendo uma
perseguição contumaz e acintosa ao GP,
por parte das autoridades. Antes de me
encontrar com Bernie Ecclestone (presiden-te da FOCA) para debater a próxima corri-
da, quero que fique bem claro se o municí-
pio quer mesmo a Fórmula-1 — disse Melo,
visivelmente nervoso.

O nervosismo tinha um motivo específi-
co: as 25 multas aplicadas pela Secretaria
Municipal de Fazenda a diversos patrocina-
dores ao GP deste ano — 13 para a Souza
Cruz, sete para a Shell e duas para.a White
Martins, além de três para o Rio Motor
Racing, um dos organizadores da prova —
de valores entre Cz$ 373,98 e Cz$ 9 mil 349
cada uma.

Quando começo a resolver um pro-
blema, surge outro — queixou-se o presi-
dente da CBA, que considerou as multas a
gota d'água final num copo que se vem
enchendo de problemas desde o ano passa-
do, com o projeto do vereador Maurício
Azedo, e que esteve a ponto de transbordar
este ano, quando a PM extrapolou de suas
funções, fechando a pista de Jacarepaguá
durante os treinos oficiais para o GP.

Embora a Secretaria de Fazenda não
tenha divulgado nenhuma informação ofi-

ciai sobre o assunto — provavelmente mais
multas —, sabe-se que os patrocinadores
foram autuados com base na lei municipal
758, de novembro do ano passado, que
regulamenta a publicidade em logradouros

Públicos, 
como outdoors e outros painéis,

ara esse tipo de propaganda é necessário
uma licença especial da Secretaria, que a
CBA nem qualquer dos patrocinadores ti-
rou. A maioria aas autuações recaiu sobre
as empresas que-voltaram cartazes publici-
tários para a Avenida Embaixador Abelar-
do Bueno, do lado de fora do autódromo—
um local público. Já o Rio Motor Racing foi
multado por ter impedido a entrada dos
fiscais da Fazenda no circuito apenas com
suas carteiras, o que os obrigou a obter
credenciais da Foca.

O que intriga Melo é que multas desse
tipo nunca tenham surgido em GPs anterio-
res. Afinal, o decreto 1.601, de 78, e até
mesmo o 345, de 76, já previam a necessida-
de de licença para a publicidade em locais
públicos.

Nurburbring
O tradicional circuito alemão de Nur-

burbring está fora do calendário da Fórmu-
la-1 pelos próximos cinco anos. Um porta-
voz do autódromo rival de Hockenheim
mostrou ontem um contrato firmado com a
Foca que lhe garante sediar o GP da Alemã-
nha até 1990. Comenta-se que Nurburbring
foi descartado porque Bernie Ecclestone
considera sua rede de hotéis insuficiente,
bem como difícil o acesso rodoviário aos
montes Eifel, onde se localiza.

^ Feminino — O campo pesado, devido às
poças de chuva, exigiu muito esforço de todas as.

J\ . jogadoras, 40 delas vindas dos Estados Unidos
* * especialmente para a competição. Mas para Cris-

tina Costa, do Itanhangá, valeu a luta: ela se recuperou na volta-
final, ontem, e conquistou o título da principal categoria do
Campeonato Aberto de Golfe da Cidade do Rio de Janeiro,
primeira competição oficial do calendário feminino da Federa-^
ção do Rio de Janeiro. Cristina, que estava quatro strokes atrás
da então líder, a americana Ramona Hill, acabou vencendo com,
245,12 a menos que Ramona, que ficou em segundo lugar.
A competição, primeira válida pelo ranking estadual feminino,
teve ainda como campeãs, nas demais categorias: 0 a 24 de
handicap — Sônia Aragão, do Gávea, com 212 net, seguida de
Lúcia Macedo, do Gávea, com 22; 25 a 36, a capitã do Gávea,
Jeannette Riddell, com 144, seguida de Siv Peterson, Itanhan-
gá, 151, O meíhor net do Campeonato foi de.Gisela Regier, com
65.
A partir de amanhã, também no campo do Itanhangá, estará
sendo disputado o Campeonato Aberto/Bee Shopping, masculi-
no, com a participação de 140 jogadores, entre eles alguns dos
primeiros colocados no ranking brasileiro, como o paulista
Roberto Gomes, Marcello Stalone, Erick Anderson, campeão
do ano passado, líder dos rankings estaduais juvenil e adulto;
Mário Gonzalez Filho, Milton Tanigaki e Douglas McFarlane."

Niege Sai — Sem a ameaça das veteranas
Martina Navratilova e Chris Evert Lloyd, as
jovens tenistas Steffi Graf, da Alemanha Ociden'
tal, e Gabriela Sabatini, da Argentina, continuam
a brilhar no Campeonato Feminino da WTA, e

ontem garantiram passagem à terceira rodada da competição'
ao vencerem a brasileira Niege Dias e a italiana Laura Garrone
respectivamente.
Steffi Graf, 16 anos, que conquistou o primeiro título de sua
carreira semana passada, superando Evert Lloyd, teve que se
empregar a fundo para vencer Niege Dias (6/4 e 6/3), querebateu a maior parte de seus voleios e jogou com muita
seriedade. Gabriela venceu Laura Garrone por 6/1, 216 e 6/2.
Patrícia Medrado, a outra tenista brasileira no campeonato, foi
derrotada pela búlgara Katerina Maleeva, por 6/3 e 6/4. No
complemento da rodada, Laura Gildemeister (Peru) venceu Jq
Anne Russell (EUA), por 6/1, 6/2; Kathy Rinaldi (EUA i
derrotou Susan Sloane (EUA), por 6/1, 6/2, e Zina Garrison
(EUA) eliminou Hu Na (China), por 6/1,6/3.

Em Tarumã,
Porto Alegre — Os gaúchos Leonel Frie-

drich (Ipiranga GP Super) e César Bocão
Pegoraro (Pierre Alexander/GTendene) estão
entre os principais favoritos para a segunda
etapa do Campeonato Sul-Americano de Fór-
mula-2, cujos treinos livres e primeira tomada
de tempos serão realizados hoje, em Tarumã.
A opinião é dos próprios pilotos:— Estou realmente muito confiante em
estabelecer um excelente resultado em Tara-
má. Conheço a pista e o meu equipamento
está em ótimas condições de competitividade
— disse Friedrich, quarto colocado na etapa
de abertura do campeonato, em Florianópolis,
e dono da única vitória brasileira na categoria,
ano passado.

No mesmo nível de otimismo, Bocão disse

a Fórmula-2
ter encontrado "o acerto ideal do carro para
Tarumã" e, após rodar o equivalente a uma
prova inteira no circuito, afirmou que "a
média alcançada me dará condições de andar
na frente, se for repetida na corrida".

Outros sete brasileiros estarão correndo
em Tarumã: Pedro Bartele, Francisco Feoli,
Josué de Mello Pimenta, Pedro Muffato, Os-
waldo Scheer, Dárcio dos Santos e Marcos
Troncon. Todos vão tentar abalar o sólido
favoritismo dos argentinos, que têm larga
experiência na categoria, liderados pelo tri-
campeão Guillermo Maldonado, vencedor em
Tarumã no ano passado. A prova começa às
12h de domingo, com transmissão pela TV
Bandeirantes.
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0 paranaense Pedro Muffato,mais confiante em seu carro, espera ser o segundo brasileiro a veneer na F.2 .

Foto da Volkswagen

O paranaense Pedro Muffato, mais confiante em seu carro, espera ser o segundo brasileiro a vencer na F.2

*Â Feminino — O campo pesado, devido às
^L poças de chuva, exigiu muito esforço de todas as
J\ . jogadoras, 40 delas vindas dos Estados Unidos:* *— especialmente para a competição. Mas para Cris-

tina Costa, do Itanhangá, valeu a luta: ela se recuperou na volta
final, ontem, e conquistou o título da principal categoria do
Campeonato Aberto de Golfe da Cidade dò Rio de Janeiro,
primeira competição oficial do calendário feminino da Federa-'
ção do Rio de Janeiro. Cristina, que estava quatro strokes atrás
da então líder, a americana Ramona Hill, acabou vencendo com"
245, 12 a menos que Ramona, que ficou em segundo lugar.
A competição, primeira válida pelo ranking estadual feminino^
teve ainda como campeãs, nas demais categorias: 0 a 24 de
handicap — Sônia Aragão, do Gávea, com 212 net, seguida de
Lúcia Macedo, do Gávea, com 22; 25 a 36, a capitã do Gávea,;
Jeannette Riddell, com 144, seguida de Siv Peterson, Itanhan-
gá, 151.0 melhor net do Campeonato.foi de Gisela Regier, com
65.
A partir de amanhã, também no campo do Itanhangá, estará*
sendo disputado o Campeonato Aberto/Bee Shopping, masculi-
no, com a participação de 140-jogadores, entre eles alguns dos
primeiros colocados no ranking brasileiro, como o paulista
Roberto Gomes, Marcello Stalone, Erick Anderson, campeã»
do ano passado, líder dos rankings estaduais juvenil e adulto;
Mário Gonzalez Filho, Milton Tanigaki e Douglas McFarlanen

Niege Sai — Sem a ameaça das veteranas
Martina Navratilova e Chris Evert Lloyd, as
jovens tenistas Steffi Graf, da Alemanha Ociden-
tal, e Gabriela Sabatini, da Argentina, continuam
a brilhar no Campeonato Feminino da WTA, e

ontem garantiram passagem à terceira rodada da competição;
ao vencerem a brasileira Niege Dias e a italiana Laura Garrone,'
respectivamente.
Steffi Graf, 16 anos, que conquistou o primeiro título de suacarreira semana passada, superando Evert Lloyd, teve que seempregar a fundo para vencei Niege Dias (6/4 e 6/3), querebateu a maior parte de seus voleios e jogou com muitaseriedade. Gabriela venceu Laura Garrone por 6/1, 2/6 e 6/2.Patrícia Medrado, a outra tenista brasileira no campeonato, foiderrotada pela búlgara Katerina Maleeva, por 6/3 e 6/4. Nocomplemento da rodada, Laura Gildemeister (Peru) venceu JoAnne Russell (EUA), por 6/1, 6/2; Kathy Rinaldi (EUA)derrotou Susan Sloane (EUA), por 6/1, 6/2, e Zina Garrison
(EUA) eliminou Hu Na (China), por 6/1, 6/3.

Queda — O técnico coreano Young Wan
Sohn, do Minas Tênis Club, atribuiu à falta de:
concentração e de preparo físico de seus jogado-,
res a surpreendente queda de rendimento de sua
equipe, bicampeã brasileira em fevereiro, e que

vem de duas derrotas de 3 a 0, atuando pessimamente nas duas
ocasiões. A primeira para o Bradesco, há duas semanas, na
decisão do Campeonato Sul-Americano, em Santiago; a segun-
da anteontem, à noite, para a Seleção da França, no Minei
rinho.

No amistoso com a Seleção Francesa, o Minas cometeu
segundo o treinador, os mesmos erros final do Sul-Americano
recepção e bloqueio, além de uma outra.deficiência, os saques
fracos, que facilitaram a armação de jogadas do adversário, que-
conseguiu enorme variedade de jogadas de ataque, superando-
com facilidade o bloqueio mineiro.
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Nas águas de Salvador, o

Mundial de Windesurfer

Sem Oscar e sem treino, o

basquete entra na 
quadra

• Brasília — A Seleção Brasileira masculina
de >basquete inicia hoje às 21 horas, contra a
República Dominicana, no ginásio Cláudio
Goiitinho, a sua preparação para o Campeona-
tò Mundial, em agosto na Espanha. A partidaabrirá a Copa Banco do Brasil, empresa que
patrocina a Seleção, e o técnico Ari Vidal não
poderá contar com os alas Oscar, disputando o
Campeonato Italiano, e Pipoca, recuperando-
se de uma contusão.

, ' Para o lugar de Oscar, Ari Vidal chamou
André, enquanto Cadum substituirá têmpora-
riamente a Pipoca. A Seleção Brasileira prati-camente entrará na quadra sem nenhum trei-
namento. Os jogadores se encontraram ontem
pela manhã e Ari Vidal procurou mais conver-
sàr com o time do que orientar jogadas e
definir esquemas.1 ; Nenhuma das Seleções é estranha ao Bra-
siLAno passado, a Seleção derrotou os porto-

riquenhos uma vez, e ganhou duas vezes da
Seleção de Cuba. As duas seleções também
estão classificadas para o Campeonato Mun-
dial. A Copa Banco do Brasil prosseguiráamanhã com mais dois jogos: Brasil x Porto
Rico, às 16 horas; e República Dominicana x
Cuba, às 18 horas. No domingo, a competição
terminará com República Dominicana x Porto
Rico, às 16 horas; e Brasil x Cuba, às 18 horas.

O Campeonato Mundial de Basquete, em
julho na Espanha, primeiro a ter 24 Seleções,
não ficará restrito apenas a esta novidade. Em
reunião, ontem, em Madri, os dirigentes da
FIBA apresentaram algumas mudanças na
regra, que entrarão em vigor no Mundial. As
alterações beneficiarão os jogadores que sofre-
rem faltas intencionais dos seus adversários.
Além de terem o direito a cobrança do lance-
livre, o time do jogador atingido ficará com a
posse de bola.

-Tabela dos torneios-

. Hojt
Jogos em Brasília

Porto Rico Cuba — 19 h
Brasil R. Dominicana—21 h

! Amanhi Brasil Porto Rico —16 h
R. Dominicana Cuba — 18 h

1 Domingo> H. Dominicana Porto Rico— 16 h
Brasil Cuba — 18 h

1 Aracaju
6ia 22 — terça-feira' • Porto Rico X Cuba — 19 h' Brasil X R. Dominicana—21 h

Dia 23 — quartaR. Dominicana
Brasil

Dia 24 — quintaR. Dominicana
Brasil

S*o Paulo
Dia 25 — sexta

Porto Rico
Brasil

Dia 26 —sábado
Brasil

R. Dominicana
Dia 27 — domingo

R. Dominicana
Brasil

Cuba — 19 h
Porto Rico — 21 h
Porto Rico —19 hCuba — 21 h

Cuba — 19 h
R. Dominicana—21 h
Porto Rico —16 h
Cuba—18 h
Porto Rico — 16 h
Cuba—18h

\ Salvador — As águas da Praia do Forte,
no litoral Norte da Bahia, receberam ontem de
iqanhã boa parte dos 110 velejadores de 11
países que começam oficialmente, a partir de
hoje, a participar do XII Campeonato Mun-
dial de Windsurfer, com as eliminatórias da
prova Slalom, que prosseguem até amanhã.
Ontem, alguns velejadores já aproveitaram a
manhã de sol, mas de vento fraco, para
fazerem a primeira regata-treino.' 

| Devido à falta de infra-estrutura hoteleira
na região — por sinal onde chegou Amir
Klink, que atravessou o Atlântico em um
barco a remo — o número de inscrições foi
limitado e nem sequer se aproxima do sucesso
do XI Campeonato Mundial, realizado no ano
passado na Austrália e que reuniu mais de 500
velejadores de várias partes do mundo. A
grande estrela da Austrália, o alemão Fritz
Sctíon, anunciou sua presença na Praia do
Foite, mas até ontem à tarde não havia
chegado, embora já estejam lá o australiano
Bn)ce Wylie e os mexicanos Nilo Dzib e Raul
de Lille.

Ontem foi dia de confraternização na
Praia do Forte, mas precisamente no Robin-
sòri Club, onde está hospedada a grande
iriaioria dos competidores. Além da regata-
tijeino na parte da manhã, o dia foi preenchido
com inscrições até as 16h, abertura solene do
Campeonato às 17h e, por fim, uma reunião
dos velejadores que disputarão a prova
S)alom.

: ¦ Organizador e presidente do XII Campeo-
natb Mundial de Windsurfer, Klaus Peter,
presidente da Associação Brasileira da Classe
Windsurfer lamentou que a falta de patrocina-dores também tenha contribuído fundamental-
mente para a redução do número de partici-
parites. Segundo ele, apesar do esforço quedesenvolveu ao longo de três anos para trazer
o'campeonato pela primeira vez para um paísdá América do SU1, conseguiu apenas alguns
apoios de empresas públicas ou privadas para
ppder concretizar a idéia.

Melo vai interpelar

Saturnino sobre GP
O presidente da Confederação Brasilei-

ra de Automobilismo (CBA), Joaquim Me-
lo, vai marcar uma audiência na próximasemana com o prefeito Saturnino Braga, de
quem cobrará uma definição: o município,
afinal, quer ou não quer continuar sediando
o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1?

Espero que o prefeito possa me
ajudar, pois assim não é possível. A cada
dia fica mais nítido que está havendo uma
perseguição contumaz e acintosa ao GP,
por paüte das autoridades. Antes de me
encontrar com Bernie Ecclestone (presiden-
te da FOCA) para debater a próxima corri-
da, quero que fique bem claro se o municí-
pio quer mesmo a Fórmula-1 — disse Melo,
visivelmente nervoso.

O nervosismo tinha um motivo específi-
co: as 25 multas aplicadas pela Secretaria
Municipal de Fazenda a diversos patrocina-dores do GP deste ano — 13 para a Souza
Cruz, sete para a Shell e duas para a White
Martins, além de três para o Rio Motor
Racing, um dos organizadores da prova —
de valores entre Cz$ 373,98 e Cz$ 9 mil 349
cada uma.

Quando começo a resolver um pro-
blema, surge outro — queixou-se o presi-
dente da CBA, que considerou as multas a
gota d'água final num copo que se vem
enchendo de problemas desde o ano passa-do, com o projeto do vereador Maurício
Azedo, e que esteve a ponto de transbordar
este ano, quando a PM extrapolou de suas
funções, fechando a pista de Jacarepaguá
durante os treinos oficiais para o GP.

Embora a Secretaria de Fazenda não
tenha divulgado nenhuma informação ofi-

ciai sobre o assunto — provavelmente mais
multas —, sabe-se que os patrocinadores
foram autuados com base na lei municipal
758, de novembro do ano passado, queregulamenta a publicidade em logradouros
públicos, como outdoors e outros painéis.
Para esse tipo de propaganda é necessário
uma licença especial da Secretaria, que a
CBA nem qualquer dos patrocinadores ti-
rou. A maioria aas autuações recaiu sobre
as empresas que voltaram cartazes publici-
tários para a Avenida Embaixador Abelar-
do Bueno, do lado de fora do autódromo —
um local público. Já o Rio Motor Racing foi
multado por ter impedido a entrada dos
fiscais da Fazenda no circuito apenas com
suas carteiras, o que os obrigou a obter
credenciais da Foca.

O que intriga Melo é que multas desse
tipo nunca tenham surgido em GPs anterio-
res. Afinal, o decreto 1.601, de 78, e até
mesmo o 345, de 76, já previam a necessida-
de de licença para a publicidade em locais
públicos.

Nurburbring
O tradicional circuito alemão de Nur-

burbring está fora do calendário da Fórmu-
la-1 pelos próximos cinco anos. Um porta-voz do autódromo rival de Hockenheim
mostrou ontem um contrato firmado com a
Foca que lhe garante sediar o GP da Alemã-
nha até 1990. Comenta-se que Nurburbring
foi descartado porque Bernie Ecclestone
considera sua rede de hotéis insuficiente,
bem como difícil o acesso rodoviário aos
montes Eifel, onde se localiza.

Em Tarumã, a Fórmula-2
Porto Alegre — Os gaúchos Leonel Frie- ter encontrado "o acerto ideal do carro para

drich (Ipiranga GP Super) e César Bocáo Tarumã" e, após rodar o equivalente a uma
Pegoraro (Pierre Alexander/Grendene) estão prova inteira no circuito, afirmou que "a
entre os principais favoritos para a segunda média alcançada me dará condições de andar
etapa do Campeonato Sul-Americano de Fór- na frente, se for repetida na corrida".
mula-2, cujos treinos livres e primeira tomada
de tempos serão realizados hoje, em Tarumã. Outros sete brasileiros estarão correndo
A opinião é dos próprios pilotos: em Tarumã: Pedro Bartele, Francisco Feoli,

— Estou realmente muito confiante em Josué de Mello Pimenta, Pedro Muffato, Os-
estabelecer um excelente resultado em Taru- waldo Scheer, Dárcio dos Santos e Marcos
má. Conheço a pista e o meu equipamento Troncon. Todos vão tentar abalar o sólido
está cm ótimas condições de competitividade favoritismo dos argentinos, que têm larga
— disse Friedrich, quarto colocado na etapa experiência na categoria, liderados pelo tri-
de abertura do campeonato, em Florianópolis, campeão Guillermo Maldonado, vencedor em
e dono da única vitória brasileira na categoria, Tarumã no ano passado. A prova começa às
ano passado. 12h de domingo, com transmissão pela TV

No mesmo nível de otimismo, Bocáo disse Bandeirantes.

Com ausência dos grandes nomes do
Windsurfer internacional, principalmente de-
vido ao atraso na definição da realização do
Campeonato na Praia do Forte, quem ficou
contente foi o brasileiro Carlos Dohnert —
sexto no ranking mundial da classe aberta,
quatro vezes campeão sul-americano, cinco
vezes campeão brasileiro e campeão europeu
de 1983.

Segundo explicou Carlos Dohnert, os bra-
sileiros não estão habituados ao tipo de pran-
cha específica do Windsurfer, uma vez que no
país se expandiu a classe livre por problemasde importação. Isto, porém, não implica maio-
res dificuldades porque o número reduzido de
participantes de outros países faz com queaumentem as chances de brasileiros como ele
próprio, Carlos Rossi, também do Rio de
Janeiro e do baiano de Porto Seguro, Carlson
Parracho.

Palestra alemã
O alemão Rolf Vrolijk, sócio da

firma Judel/Vrolijk Design, dese-
nhista dos três barcos alemães quetriunfaram nas últimas Copas Sarde-
nha e Admiral's Cup, chega este fim
de semana ao Brasil para acompa-
nhar a construção de projetos seus e
dar duas palestras, no Rio e em São
Paulo, para iatistas brasileiros.

A primeira palestra será realiza-
da na próxima quarta-feira, no Clu-
be Paineiras do Morumbi. No dia
seguinte, Rolf Vrolijk falará no Iate
Clube do Rio de Janeiro, às 20
horas. Um barco desenhado pelo
alemão, o Philips Innovator, estava
em segundo lugar no tempo .cornei-;
do da Whitbread Around the World,
após a terceira etapa, em Punta dei
Este.

Àbd-El-Karin faz Ótimo 
Kemas tem melhor campanha 

Volta Fechada

exercício para
domingo

1 ;Abd-El-Karin, uma das formas do
último páreo de domingo na Gávea,
agrpdou bastante em sua partida final.
Naídireção de Audálio Machado Filho,
pasmou 600 metros em 35s, escassos,
aírematando com boas reservas, junto

Cerca interna. Também para domin-
gp,' Jono, alistado no Grande Prêmio
Gefrvásio Seabra, anotou 51s, crava-
dos, nos 800 metros, com Edson Fer-
rfeira, mostrando que melhorou sua
fôrma.

! Para a corrida de amanhã, foi boa a
partida de Stirling Moss ao lado de um
inédito da mesma coudelaria. Com
D.í. Graça, o castanho marcou 37sl/5
para os 600 metros, finalizando com
disposição. Bat Masterson, inscrito no
primeiro páreo do programa, fechou
600 metros em 39s, escassos, inteira-
rhehte à vontade, na direção de Jorge
ílicardo.

Na segunda carreira, Kris Darling,
com Edson Ferreira, passou 600 me-
tros em 40s, cravados, arrematando
com facilidade pelo centro da pista. Na

3uarta 
prova, Ras-El-Jabal, com Au-

álio Machado Filho, anotou 38s, es-
cassos, nos 60Q metros, com boa ação
final. Hafid, com J. Pessanha, cravou
37s nos 600 metros, finalizando com
boas sobras.

Para a quinta carreira, as duas
pensionistas de Venâncio Nahid agra-
daram bastante. Nova Mania, com
Gonçalino Feijó de Almeida, fechou
700 metros em 44s2/5, arrematando
com disposição enquanto sua compa-
nheira Nueva Tierra, com Jorge Ricar-
do, passou a mesma distância em 44s,
escassos, também com ótima ação. Re-
nias, estreante e provável favorita do
penúltimo páreo, fez partida no box
saindo com velocidade.
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entre estreantes da semana

Renias, inscrita no oitavo páreo de ama-
nhã, é a melhor estréia deste final de semana.
Portadora de quatro vitórias no Hipódromo do
Cristal e algumas colocações em apenas dez
apresentações, aparece como força destacada
já que vai enfrentar éguas perdedoras. Esteve
em trabalhos de box e saiu com velocidade,
mostrando ótima forma.

Na mesma prova, também estréiam Wait
For me, corrida em Cidade Jardim onde
obteve duas boas colocações na grama, é
inferior à sua companheira de farda, Captain's

Medal que venceu semana passada nesta mes-
ma turma. A outra é Barburema que vai correr
pela primeira vez trazendo exercícios regulares
podendo apenas figurar.

Na última carreira da tarde, vão estrear
dois animais com campanha no Hipódromo de
Campos. O melhor deles é o veloz Gambelo
que possui uma vitória fácil em 1 mil 100
metros que o credencia a uma boa atuação. O
outro é Malba Than, trazendo vários segundos
lugares mas ainda perdedor. Pelo que correu
em Campos, parece ser animal atropelador
tendo alguma chance no páreo.

Crisanthemo confirma favoritismo

e ganha em final emocionante
Crisanthemo (Bar Gold em Veruska), de

criação de Valdemiro Gomes de Oliveira e
propriedade do stud Shangri-lá, com treina-
mento de Luis Guilherme Ulloa, confirmou
um grande favoritismo e venceu em final
disputado e difícil o segundo páreo do progra-ma derrotando Connie. Vanderlei Gonçalves
esteve perfeito no dorso do ganhador.

Na primeira prova, Makarowa (Magnasco
em Maria Josefa), de criação e propriedade do
Haras São José da Serra, aos cuidados de
Luciano Previatti Neto, dominou suas rivais
com muita facilidade deixando Maillart na
segunda colocação.

Io páreo — 1 mil 100 metros — Io Makarowa
J.F. Reis 2o Maillart E.B. Queiroz 3o Nogat Jz
Garcia vencedor (3) 1,70 dupla (12) 1,30 place
(3) 1,70 (2) 1.70 tempo 1 min 08s2/5 exata (3-' 2) 7,50 — Não cerreu — Domba.
2o páreo— 1 mil 600 metros— Io Crisanthemo
V. Gonçalves 2o Connie F. Pereira Filho 3o
Parry J. Ricardo vencedor (1) 1,10 dupla (14)
2,20 place (1) 1,10 (5) 1,40 tempo 1 min 41sl/5
exata (1-5) 2,90 — Não correu — Ervodo.
3o páreo — 1 mil 100 metros — Io Caxiri J.
Freire 2o Tuyuche M. Ferreira 3o Ricamar J.
Ricardo vencedor (6) 4.90 dupla (34) 3,70
place (6) 2.70 (4) 2.00 tempo 1 min 09s3/5
exata (6-4) 14.90 — Não correu — The Force
4o páreo — 1 mil 200 metros — 1" Thriller A.
Ramos 2o Bilhete E. Marinho 3o Escambo J.

Ricardo vencedor (6) 3,00 dupla (24) 4,90
place (6) 1,90 (3) 1,70 exata (6-3) 9,90 — Não
correu — Pataço — tempo 1 min 16s Triexata
(6-3-1) — Cz$ 23,00.
5o páreo — 1 mil 200 metros — Io Koceira J.
Freire 2o Creek Starlet J. Ricardo 3o Above
Up A. Machado Filho vencedor (4) 3,70 dupla
(13) 5,00 place (4) 1,50 (1) 1,40 tempo 1 min
15s4/5 exata (4-1) 2,80 — Não correram —
Jóia da índia, Batinga e Quebala.
6o páreo — 1 mil 100 metros — Io Leonaço
L.S. Santos 2o Verus J.F. Reis 3o Lacinante F.
Pereira Filho vencedor (8) 5,70 dupla (44) 8,80
place (8) 2,20 (7) 1,70 tempo 1 min 09s exata
(8-7) 25,90 — Não correu — Declave
7o páreo— 1 mil 100 metros — Io Belle Camila
G.F. Silva 2o Ever Victory R. Carmo 3o Atua
E.S. Gomes vencedor (3) 3,10 dupla (33).
43,90 place (3) 2.90 (4) 7,20 tempo 1 min lOs
exata (3-4) 117,50.
8o p'areo — 1 mil 100 metros — Io Aba Owen
E.S. Gomes 2" Ibo Flete. A. Machado Filho 3°
Gavião Malandro C.A. Maia vencedor (1)
4.90 dupla (14) 6.10 place (1) 2,40 (10) 2.30
tempo 1 min lOs exata (1-10) 56,10 —Triexata
(1-10-2) — CzS 210,00 — Não correram Beli-
zário e Eccomi Qua.
9o páreo — 1 mil 200 metros — Io Ferret J.
Pinto 2" Ranzal A. Ramos 3° Even Up F.
Lemos vencedor (1) 2.00 dupla (12) 12.30
place (1) 1.40 (2) 5,10 tempo 1 min 15s exata
(1-2) 17.80.

A relação de provas preparatórias para os clássicos j§
que formam o meeting internacional do Jóquei

Clube de São Paulo, praticamente, chegou ao fim. A .
rigor, só faltam o quilômetro do simplesmente clássico
Tiradentes (Listed Race), marcado para a próximasegunda-feira em Cidade Jardim, visando ao quilôme- "
tro internacional do importante clássico Associação
Brasileira dos Criadores de Cavalos de Corrida (GrupoI), e a milha do simplesmente clássico Gervásio Seabra
(Grupo III), prevista para domingo no Hipódromo da
Gávea. Deste modo, sobretudo em relação ao maior i
continente radicado lá mesmo em São Paulo, as coisas -
já estão mais ou menos decididas.

Domingo último, por exemplo, houve a milha do
simplesmente clássico José Cerquinho de Assumpção
(Grupo III), uma milha que foi, ao mesmo tempo, a •
milha da confirmação aparente da recuperação de
Juryman (Good Bond cm Happy Freeness, por Hiber- 1
nian Blues), criação do Haras Larissa, vencedor cm
forte atropelada, e da decepção de Randolph (Tratteg-
gio em Eduarda, por Flamboyant de Fresnay), criação
do Haras Pirajussara e propriedade do Stud Saint- •
Cloud, e, sobretudo, de Jotaele (Tumble Lark em
Chumbale, por Gay Garland), criação e propriedadedo Haras Rosa do Sul. :

Juryman que havia pintado simpaticamente há dois
anos quando foi segundo e terceiro, respectivamente,
nos dois quilômetros do grande clássico Francisco ¦
Eduardo de Paula Machado (Grupo I), a Taça de
Ouro, e na Milha das Two Thousand Guineas cariocas,
grande clássico Estado do Rio de Janeiro (Grupo I),
ficou muito tempo parado com problemas. Mas, agora,
de volta, mostrou que aquelas simpáticas atuações não
foram por acaso. De uma certa forma, o filho do miler
clássico na Inglaterra, Good Bond (um reprodutor
injustamente relegado a segundo plano entre nós),
surge como dos candidatos mais fortes à milha interna-
cional do grande clássico Presidente da República
(Grupo I), com toda a Justiça.

As reentrees de Randolph e Jotaele foram decep-
cionantes. O segundo colocado na milha internacional
paulista do ano passado (em derrota injusta e ocasio-
nal), terminou no meio do pelotão sem nunca dar
impressão, segundo experts lúcidos e imparciais. Em
relação a Jotaele, que foi um dois anos em 1985 dos
mais instigantes (sua velocidade final nos 1 mil 500
metros do grande clássico Juliano Martins, Grupo 1, o
Grande Criterium, que venceu mais do que promisso-
ramente), sua performance (embora aos três anos, no
segundo semestre do ano passado, já não tenha confir-
mado), foi trop mauvaise pour ctre exacte. A não ser
que, como outros dois anos do élévage Rosa do Sul, sua
maior qualidade residisse em sua precocidade. As
próximas apresentações do filho de Tumble Lark
poderão dar alguma resposta.
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Bola Dividida

Com Gilmar confirmado no lugar de Júlio César,
para dar mais poder ofensivo aó time, o técnico Lazaroni
disse ontem que o Flamengo vai enfrentar o Vasco
domingo sem pensar na possibilidade de um jogo extra
entre estes clubes, caso o Fluminense empate ou perca
para o Botafogo amanhã. Ele quer que a equipe decida
de uma vez o campeonato, arrancando uma vitória na
base da raça e da aplicação de todos os ensinamentos e
trabalhos realizados neste/primeiro turno:

Nós trabalhamos 'muito e vamos ser campeões.
Não quero ninguém pensando na possibilidade ae um
empate no jogo de domingo.

» Lazaroni rebateu as críticas do técnico do Vasco,
Aritonio Lopes, que acusou o time do Flamengo de
inexperiente:

O pensamento de Lopes a respeito do Flamengo
se encaixa como uma luva no time do Vasco. É só
verificarmos a classificação. Os dois estão iguais. Então,
não há motivo para. alguém fazer criticas ao time
adversário.

Se Lazaroni ainda teve um pouco de calma pararesponder ao técnico do Vasco, Marquinho não seguiu o
mesmo caminho. Ele estava muito irritado com Antônio
Lopes e disse que vai provar em campo que quem muito
fata, pouco realiza:

Antônio Lopes está querendo aparecer. Está
falando demais. Ninguém pode menosprezar o time do
FÍamengo, um clube que tem uma torcida capaz de
desequilibrar e uma camisa que pesa na hora da decisão.
Etfme lembro bem da época em que jogava pelo Vasco.
Qliando tínhamos que disputar com o Flamengo, o time
tremia na base.

Marquinho, que em 1982 fez o gol da vitória do
V.asco contra o Flamengo, disse que quer dar o troco
repetindo a façanha em cima do seu ex-clube. Ele
prometeu explicar melhor a razão da sua revolta logo
após o jogo, no qual tem certeza de que sairá vencedor.

• Se depender da animação dos seus companheiros,
Marquinho alcançará seu objetivo. Gilmar, por exem-
pló, passará o dia de hoje treinando cobranças de falta,
ujiia das suas especialidades. Ele acredita que possa
superar a quem ele considera o "mestre" em bolas
paradas: Roberto:

i — Roberto é, na minha opinião, o melhor cobra-
dor de faltas deste país, mas domingo ele não terá vez.
V.ai ser a história do aluno superando o seu professor.¦" Esta será a primeira decisão aue Gilmar participa
entre os profissionais. Isto para ele é um incentivo a
ní^is, principalmente porque pretende recuperar de uma
vèz por todas a condição de titular da equipe. E Gilmar
fáz questão de ressaltar que está no melhor de sua forma
fípica e técnica e também aposta na vitória do Flamengo.

.• Lazaroni conversou com Júlio César e explicou os
motivos que o levaram a afastá-lo do time. O jogador
ehtendeu, apesar de ter demonstrado uma ponta de
insatisfação. O treinador, entretanto, procurou motivá-
lò,~ dizendo que continuava acreditando no seu futebol e
qpe não hesitaria em lançá-lo durante o jogo de domin-
gp, caso a equipe não esteja rendendo o esperado. Os
principais motivos do afastamento de Júlio César foram
o. excesso de dribles e pouco poder de conclusão.

]l Zico, enfim alegria

; e confiança na cura

; • — Se tinha alguma dúvida quanto à minha cura,
agora não tenho mais. Estou inteiro e vou começar a
provar isso no próximo jogo do Brasil.
J í As palavras foram de Zico, ontem, após o treino no
FJamengo, quando fez, indiscriminadamente, todo o
tcabalho de campo realizado pelo time e ainda encontrou
fôlego para reforçar sua musculatura. Convencido de
qliè só um acidente o afastará da Copa do Mundo, ele
açhá que no momento falta readqüirir ritmo de jogo para
recuperar sua melhor forma física e técnica.

Deixando de lado a condição física, Zico teve
ontem uma outra tarefa: fazer uma preleção para os
jogadores do Flamengo, transmitindo a todos sua expe-
riência em decisões e ressaltando a necessidade de cada
um dar uma cota extra de sacrifício para que a equipe
cònsiga o título da Taça Guanabara.: ] — Esse time precisa de incentivo e calor humano.
Òs jogadores são novos e necessitam de orientação,
rpito isso, não tenho dúvidas de que ele será campeão.
Convoco a torcida do Flamengo para lotar o Maracanã
domingo e não parar de gritar um minuto sequer,
demonstrando confiança na equipe.

aae do
adia que o Flamengo fevará vantagem no meio-campo,
jogando com quatro jogadores neste setor:

Andrade, Valtinho, Gilmar e Marquinho for-
mam um meio-campo combativo e criativo. Fechando a

time do Vasco, masZico ressaltou a qualidad
;ngo I
tro jo
, Vai
mpo i

entrada dà área do Flamengo e puxando os contra-
ataques com lançamentos para Bebeto e Chiquinho, dois
velozes atacantes, não tenho dúvidas de que o time
conquistará o título.

1 Enquanto destacava a maneira como o Flamengo
dbve jogar domingo para sair vencedor, Zico foi sur-
pbendiao com uma di
Helal:

ll?

lo com uma brincadeira do presidente George

Não precisaria nada disso se você jogasse. Que

::  WMmmmmmm
Zico fez tudo o que sabe na Gávea e terminou o treino inteiro

Receita de Josenüton:

confiança e muita luta

Zico deu um sorriso consolador e respondeu:
¦ — Ah! Se eu pudesse! Vontade é o que não me

falta. Até que seria uma boa estar em campo no domingo
pára colaborar.' Há muito tempo Zico não demonstrava tanto
otimismo nas suas palavras. Mas sua alegria tem uma
explicação:'seu joelho tem se comportado muito bem,
aliviando a tensão que vinha sofrendo nas últimas
sçmanas é afastando, gradativamente, a hipótese de sua
ausência da Copa do Mundo.

Bangu aproveita e

testa seu esquema

para 
Libertadores

Amanhã, no jogo com o América (preliminar de Botafogo;
e .Fluminense) Moisés pretende chegar o mais perto possível do
sçu time ideal, que disputará a Taça Libertadores das Américas.
Ppra que isto seja possível, ele conta com o reaparecimento de
Ftrnando Macaé e Márcio II, que estavam contundidos. Ficam
faltando Márcio I — que não vai jogar por estar cumprindo
suspensão automática de um jogo — e Perivaldo, que deve fazer
uhi trabalho à parte com o preparador físico para readquirir a
forma. A equipe que Moisés tem na cabeça para a Libertadores
é!a seguinte: Gilmar, Perivaldo, Márcio I, Oliveira e Márcio II;
I§ráel, Toby, Mário e Arturzinho; Macaé e Ado.

, No coletivo de ontem à tarde, em Moça Bonita, Moisés
exigiu muito dos jogadores e ficou satisfeito com a volta de
Fernando Macaé, que se movimentou bem durante os 70
minutos.

• O Barcelona de Guayaquil, através dos seus dirigentes,
estranhou a disposição do Bangu de não aceitar a participação
do atacante chileno Caszely na Taça Libertadores, sob a
alegação que o jogador só foi inscrito na competição para fins de
publicidade. Ontem, o presidente do clube, Rui Esteves, disse
due não é bem assim. Segundo ele, a inscrição de Caszely
chegou à Federação Sul-Americana fora do prazo.

, O time do Bangu volta a campo logo mais para um treino
tptico, que vai servir de trabalho final para a partida com o
4niérica. A delegação seguirá para Guayaquil no próximo dia
25. para jogar dia 1 de maio com o Barcelona.

Confiança no meio-campo e muita luta
durante os 90 minutos. Esse é o pedido que o
alagoano Josenilton faz aos torcedores e aos
companheiros para que o Vasco possa final-
mente marcar gols, derrotar o Flamengo e
conquistar a Taça Guanabara domingo, no
Maracanã. Josenilton será o substituto de
Vítor, suspenso por dois jogos pelo Tribunal
da Federação.

Além da ausência de Vítor, o Vasco pode
ficar também sem Mauricinho, que está fazen-
do tratamento intensivo na concentração e
depende de um teste hoje. Se não puder
enfrentar o Flamengo, o ponta-direita será
Santos, que, inclusive, já participou dos trei-
nos táticos de ontem. O técnico Antônio
Lopes reuniu os jogadores de defesa e pediu o
máximo de empenho na decisão.

Essa é a segunda oportunidade de Joseníl-
ton para se firmar como titular no time do
Vasco. Na primeira, ele entrou no lugar de
Mazinho e chegou a garantir a vaga por vários
jogos, saindo quando o time foi derrotado por
2 a 0 pelo Botafogo. Segundo ele, todos
jogaram mal nesse dia e o Vasco acabou
surpreendido pelo adversário.

— Não sei o que está havendo. Parece
que ninguém tem confiança em mim. Na
verdade, a gente foi surpreendido pelo Botafo-
go e eu acabei saindo do time. Ninguém
acreditava que o Botafogo pudesse jogar aqui-
lo tudo. Agora é diferente e não haverá mais
surpresas, até porque o Vasco vai entrar paradecidir.

Josenilton só esteve perto uma vez de
jogar contra o Flamengo, ainda no tempo em
que era titular do CSA. Como estava contun-
dido, não pôde ser escalado. Domingo, terá a

Nem viagem

motiva time

do América
Salários e prêmios em dia e a oportunida-

de de se prepararem para a estréia no segundo
turno após um giro de uma semana pela África— o time joga amistosos nos dias 24 e 26 na
República dos Camarões. Foi com esta pers-
pectiva que os jogadores do América encerra-
ram ontem os preparativos para o jogo de
amanhã, às 19h, com o Bangu.

O time, no entanto, não esteve bem no
apronto para o jogo de despedida na Taça
Guanabara. Bene treinou normalmente, mas
nâo figura nem na reserva. Os titulares, vence-
ram os reservas (2 a 0, gols dos gêmeos Zó e
Kel) e estão escalados: Pimenta, Polaco, Ze-
dflson, Denflson e Paulo César; Müller, César
e Zó; Maurício, Luisinho e Kel.

Espanha — A classifica-
ção dos três clubes espa-
nhóis — Real Madri, Bar-
celona e Atlético de Madri
— às finais das três Copas
européias atrapalhou os
planos do técnico Miguel
Munoz, da Seleção Espa-
nhola, que deveria ser a
primeira a chegar ao Méxi-
co para o período de acii-
matação. A viagem estava
marcada para 5 de maio,
mas como o Barcelona deci-
de a Copa dos Campeões
dia 7 e o Real Madri joga a
final da Copa da UEFA dia
8, Munoz pode adiar a via-
gem para o dia 10, pois os
dois clubes darão não me-
nos que 10 jogadores à Se-
leçáo. Além disso, o técnico
da Seleção já não conta
mais com o zagueiro Ma-
nuel Sanchis, que fraturou
o perônio na partida de an-
teontem, com o Inter de
Milão.

México — A Oposi-
ção mexicana (Ação Nacio-
nal e Partido Socialista Uni-
ficado) fez críticas violentas
ao Governo, acusado de
pretender criar um "estado
de exceção" durante o Mun-
dial. Cita, como exemplos,
a retirada dos camponeses,
músicos e médicos desem-
pregados que faziam uma
manifestação em frente à
Catedral Metropolitana e a
construção de tendas para"esconder os pobres" das
vistas dos turistas. Segundo
os partidos, as autoridades
cederam aos caprichos" da
FIFA e grupos empresariais

I

oportunidade de mostrar realmente seu fute-
boi, que agrada o técnico Antônio Lopes.

O meio-campo do Flamengo é muito
bom. Mas basta que a gente consiga repetir o
trabalho dos treinos que será o suficiente para
sair de campo com a vitória. Quero acertar
para que o Vasco conquiste a Taça Guanaba-
ra, marcando gols.

Lopes, no entanto, acha que os gols vão
aparecer na hora em que o time necessitar
deles. E domingo é o grande dia. O treinador
não quer cobrar dos atacantes, porque, segun-
do ele, contra Botafogo e Fluminense, as
oportunidades foram criadas e perdidas.Não posso reclamar do ataque que fez
27 gols e que em todos os jogos cria mais de
cinco oportunidades. Acho que é natural per-der. Mas na hora em que o gol for necessário
ele sairá com paciência e tranqüilidade.

Lopes pode não estar preocupado em
fazer, mas está preocupado em não levar gols.Após o treino, ele reuniu Paulo Roberto,
Fernando Donato, Lira e Mazinho, que será o
volante, e conversou com eles durante 20
minutos.

Lembrei a eles os dias que passamosconcentrados em Valcnça, na preparação, lon-
ge da família. E que a recompensa peloesforço pode ser domingo, com a conquista da
Taça Guanabara. Por isso, quero a defesa
comendo até grama, se for necessário , para a
gente vencer o Flamengo.

Roberto, artilheiro do campeonato, com
11 gols, também não se mostrou preocupado
com o fato de o time não marcar as duas
rodadas. Segundo ele, o ataque é o mais
positivo e domingo poderá ser o grande dia
para o Vasco, que tem o time mais regular do
campeonato.

Torres tem

sua chance

na defesa
O Fluminense desembarca hoje no Rio (às

6 horas) com uma novidade na defesa: Torres,
filho de Carlos Alberto, será o substituto de
Ricardo, contundido no tornozelo esquerdo e
vetado. Torres conquistou a oportunidade de
enfrentar o Botafogo, amanhã, com a sua boa
atuação no segundo tempo do amistoso com a
Argélia (I a 1).

Nelsinho tem outro problema na equipe:
.definir o substituto de Jandir, que foi suspenso
por dois jogos. Ele pode colocar Rogério,
reserva eventual, ou optar por lançar Assis
mais à frente e recuar Renê para a proteção
dos zagueiros.

Todos os dias no Caderno B.
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ue estão por trás da Copa
Mundo.

Argentina — En-
quanto na Argentina se dis-
cute se ele deve ou não ser
dispensado da Seleção, o
técnico Carlos Bilardo,
acusado de impedir a criati-
vidade dos jogadores argen-
tinos, divulgou ontem a lis-
ta dos 22 que irão à Copa
do Mundo: goleiros — Is-
Ias, Pumpido e Zelada; za-
lueiros — Garre, Passarei-
a, Brown, Clausen,

Cuciuffo e Ruggeri; meio-
campo — Giusti, Batista,
Burruchaga, Bochini,Trob-
biani, Olarticoechea, Tapia
e Hector Enrique; atacan-
tes — Borghi, Maradona,
Valdano, Almiron e Pas-
culli.

Uruguai — A Sele-
ção do Uruguai, que che-
gou a Londres procedente
dos Estados Unidos, partiu
ontem de manhã para o
País de Gales, onde enfren-
tará, segunda-feira próxi-
ma, cm Wrexham, a sele-
ção deste país. Entre os
uruguaios figuram jogado-
res que atuam no exterior,
entre eles Enzo Francesco-
li, que acaba de renovar o
seu contrato com o River
Plate de Buenos Aires por
900 mil dólares (cerca de
Cz$ 1 milhão 400 mil). O
próximo amistoso dos uru-
guaios está previsto para
quarta-feira próxima contra
a Irlanda, em Dublin. Por
causa da tensa situação po-lítica no Mediterrâneo, fra-
cassou a tentativa de uma
partida contra Malta.

Botafogo

lança Peres

contra Flu
O Botafogo já está definido

para a partida ae amanhã com
o Fluminense, pela última ro-
dada da Taça Guanabara. A
falta de opções não permitiu
que o técnico Carbonc ficasse
pensando muito sobre a melhor
maneira de escalar o time. As-
sim, ele promoverá a estréia do
recém-contratado Márcio Pe-
res, que veio por empréstimo
do Grêmio; e improvisará An-
tônio Carlos no comando do
ataque.

Estas alterações não tiram a
confiança de Carbone em um
bom resultado, que deixará a
equipe em terceiro lugar na
Taça Guanabara. Há algum
tempo, o técnico tem observa-
do que os jogadores estão mais
confiantes e arriscando mais.
Tudo isso é o resultado de um
longo e paciente trabalho, que,segundo Carbone, ainda não
deu todos os resultados espe-
rados.

— Acredito que, mantendo
esse ritmo, o time vai fazer
uma campanha melhor ainda
no segundo turno — garante o
técnico.

O "Foguinho", formado por
jogadores reservas e que não
estão nos planos da Comissão
Técnica, viajou ontem paraCosia Rica. oiule disputará
uma série de amistosos.

convite aos antigos jogadores, como
Zizinho, Ademir, Jairzinho, Altair e

outros para que dessem orientação sobre
futebol aos alunos dos CIEPs, foi uma
iniciativa de Zico. Como dirigente do Sindi-
cato dos Jogadores, Zico deu a idéia, logo
aceita pelo Governador Brizola que viu nela
uma motivação a mais para a meninada
receber aulas de futebol daqueles que foram
grandes craques.

Não houve da parte de ninguém, nem
de longe, a menor intenção de atingir a
classe dos professores de Educação Física.
Eles têm a sua função específica dentro das
escolas. Os craques famosos representam
apenas uma atração. E a verdade é que a
garotada está gostando.

Amanhã, com mais tempo e espaço,
vamos falar da Seleção de Telê com pontas.
Como ela se portou diante da fria Finlândia
e como deverá ficar depois da chegada
próxima de Cerezo, Júnior, Edinho e Dir-
ceu e dos cortes do fim do mês.

Essa Seleção, que já conhecia através
da televisão a Espanha, seu primeiro adver-
sário, tomou conhecimento agora da Argé-
lia, outro que terá de enfrentar. O empate
dos argelinos com o Fluminense mostrou
uma Argélia para não se fazer pouco, embo-
ra também não chegue a assustar. Os argeli-
nos jogam direitinho e nada mais. O que
eles revelaram foi um estágio avançado de
treinamento. Trata-se de uma equipe coesa,
qUe sabe armar jogadas, trocar passes, mo-
vimentar-se corretamente em campo. Coisa
que, de nossa parte, ainda não conseguimos
fazer porque, ao contrário de nós, eles já
encontraram o time ideal.

Nesses dois meses de treinamento, a
Seleção Brasileira não repetiu uma forma-
ção. Cada jogo apresentou um time diferen-
te e isto naturalmente não facilita o entrosa-
mento indispensável e desejado. O time tem
sido muito mexido porque Telê continua
numa fase de experiência, tentando acertar
ora com este ora com aquele. É de bom
senso, porém, acreditar que, nesta altura, o
técnico já tenha na cabeça a solução definiti-
va. Apenas faz dela um mistério tal que fica
realmente difícil descobrir suas verdadeiras
intenções.

Pensava-se há pouco que os quatro"italianos" fossem desembarcar aqui como
titulares absolutos. Telê, no entanto, na
entrevista dada em Zurique a Araújo Netto,
do JB, desmentiu, usando até de um argu-
mento lógico: não conhece a forma atual,
física e técnica, dos quatro jogadores.

Não está fácil também saber se Telê
pretende aproveitar ao mesmo tempo, ou
no mesmo time, Falcão, Zico, Sócrates e
Cerezo. Os quatro se incluem entre os
melhores do elenco, mas se Telê ainda não
recebeu uma garantia total sobre Zico, dele,
por enquanto, não se ouviu nenhuma men-
ção especial sobre Falcão ou Sócrates. Pelo
menos favorável.

O que parece certo no momento é a
escalação de Carlos no gol e da linha de
zagueiros com Leandro, Oscar, Edinho e
Júnior. Daí para a frente, porém, o time
continua uma incógnita, que só Telê pode
desvendar. E isto ele só pretende resolver a
partir de maio. Ou, talvez, no dia da estréia
da Copa, como aconteceu em 82, quando
surpreendeu com Dirceu na ponta direita.

Até lá vamos continuar a assistir, como
ontem, à Seleção dando vez a cada um dos
convocados o que, se por um lado é muito
justo, por outro retarda a formação do time-
base, o que é muito arriscado.

A nova lei do passe vem sendo repudia-
da pelos sindicatos dos jogadores do Rio e
de São Paulo e pelos profissionais de todo o
Brasil. Ela, realmente, nada oferece de
positivo a favor do jogador. Em certos
pontos, como me disse Afonsinho, até re-
troagiu. É uma lei elitista, pode-se dizer,
porque beneficia apenas os poucos marajás
do futebol. Ou seja, aquela minoria que
consegue ganhar salários verdadeiramente
compensadores.

Se o Governo está interessado, de fato,
em fazer uma lei que proteja todos o
profissionais do futebol, então que nomeie
uma comissão, fora do reacionário e bolo-
rento CND, e nela inclua os representantes
dos jogadores. Eles têm o que dizer para
que a lei seja justa. E não parcial e caolha
como essa que surgiu aí, cercada de toda a
pompa, mas que para ser elaborada teve a
precaução de ouvir apenas o lado dos clubes
ou dos dirigentes.

Mudar para pior é insensatez.
¦

Histórias: Numa escala de vôo, no acro-
porto de Madri a caminho de Roma, os
passageiros em trânsito, entre eles os joga-
dores do Botafogo, iam sendo identificados
e recebendo, das mãos de uma amável
aeromoça no seu charmoso uniforme azul-
turquesa, uma ficha especial para desem-
barque.

Manga veio vindo pela pista e a moça
gentil, perguntou:

O senhor? Trânsito?
Não. Manguinha.

Sandro Moreyra
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dominada, na entrada da area, e resolveu atrasar Dara ? . afirmar sua Pr6Prla Posi^° dent,ro da fil°' Para os j°gadores brasileiros posi^ao na equipe titular. As outras modificasoes ainda estao
aoieiro Jobou no neito de facaoranrfe nup Hnminnn //iooi m sofia do treinador), so resta apelar para as no ano que vem, quando envoltas em misterio. Tele nao quis adiantar se vai manter dois
rhntnii rastfirn Vihraran opml NnfimHninor. pvnii^ f (J/Ort l/lll/ jogadas individuals, tentar os dribles, mos- Campeonato Alemao sera pontas abertos ou voltarS a formula de um extrema ofensivo e
^trar suas virtudes tecnicas, cavar o gol, disputado em boas condigoes butro mais recuado.

-pfranra finlanH ^ Brasileira teve para meSTTlO. brigar sozinho. paralisado no inverno, permi- Se depender apenas do rendimento dos pontas Marinho eiurar a reiranca unianaesa. 9 Nisso, pelo menos, Marinho se salvou. tindo aos nossos jogadores so- Edivaldo nos treinamentos que antecederam o jogo com a
jBSBSSSBBSSBSSSSSBSSSSSBSSBSSSSBBSSS rin» nnn/>rk ) E um jogador altamente tecnico. Com ele nharem com aquela praga, ate Finlandia, Marinho e Edivaldo serao testados com mais cari-

U(jr UUIA/VU surgiram as poucas manobras ofensivas hoje pouco explorada. A ga- nho. Os dois foram elogiados por Emilson Pessanha em varias
Brasil 3 X Finlandia X.. X / brasileiras no primeiro tempo, os dribles, ra.ntia 6 ,do empresario holan- conversas telefdnicas com Tel6.

Local' Est&dio Man6 Garrincha ®as mu'tas frustragoes que o jogo de as tentativas h linha de fundo, ainda que d®s rad'cado na Alemanha, A marcagao 6 outra grande preocupagao de Tele. Ele tem
-RMda: Cz$ 1 milhao 671 mil 025 ontem deixou no torcedor, a mais marcan- quase sempre infrutfferas. Graqas a ele, Rudolf Bonewit, responsavel conversado muito com os jogadores. Conversas particulares,

. Publico: 44.597 te talvez tenha sido a dos pontas. Havia em tamb6m, a Selegao saiu do zero. Nao foi pela vinda da Selegao da Fin- aproveitando momentos de folga no Hotel San Marco, em
jiiiz: Jos6 Assis de Aragdo tornode Marinho e Edivaldo uma justifica- muito, mas na mediocridade geral ate que landia a Brasilia e intermedia- Brasilia.
Brasil — Carlos (Paulo V(tor), Oscar, Mozer e Branco; Elzo, da expectativa, pois suas escalades (e a foi alguma coisa. no ,na venda de Cerezo pelo _ Ele esta fazendo questao da sanfona — explicou
Sbcrates (Silas) e MGIIer (Casagrande); Marinho, Careca conseqiiente possibilidade de se sairem Quanto a Edivaldo, tendo tambem de Atletico ao Roma, ha quase Emilson Pessanha. — Quer que o time seja um bloco. NaCopa
Edivaldo. bem) devolviam a todos a esperan<;a de que fazer tudo por conta propria pelo lado tresanos. .... do Mundo, vamos mostrar uma equipe coesa, sem espagos entre
Flnlindla — Isoaho, Lahtinen, Ikalainen, Nienimen e Granskok Tele pudesse, finalmente, rever o mais esquerdo, suas limitagoes tecnicas acaba- — O mercado itahano esta os setores e atuando em velocidade.
(Litis); Pekonen, Rautiainem e Turunem; Ukkonem (Tiainen), radical dos seus conceitos e admitir chegar ram ressaltadas. E um ponta como dezenas fechado no momento e os clu-
Hjejm (Hannikalnen) e Rantanem. a Copa com dois pontas de verdade. de outros existentes pelo Brasil. Esforga- "es_ ^ue subircm dificilmente JOCO CHI Cllritiba — 0 vice-presidente da CBF, NabiGols: Marinho aos 23, Oscar aos 43 e Casagrande aos 44 Frustrou-se, realmente, o torcedor. do, mas sem punch. Taticamente discipli- terao condi^oes de buscar joga- Abi Chedid, chegou ontem ao Hotel San Marco, onde a Selegaominutos, todos no segundo tempo. Tanto no que diz respeito a Marinho como nado, mas nada criativo. Correndo muito, dores aqui. Os brasileiros que Brasileira se hospedou para enfrentar a Finlandia, garantindo

; 5fiBS55555SS5fi5SS5BSBB5SBB5fiSH no °lue toca a Edivaldo, os pontas nao mas para lugar algum. Dizem que sua ^stao deverao conseguir clu- a jogara no dia 26, em Curitiba. Mas ele nao sabe
;',vr >. foram reabilitados no melancdlico espeta- convocaqao foi soprada a Tele pelo Dr bes normalmen^- fc-dinho vai quem.

J culo de ontem. E por varias razoes. A Neilor Lasmar. Um bom medico que pou- permanecer no Udinese, que —O jogo vai haver, isso ^ ponto padfico. Ainda estamos
^ J-^OS CrrOS del CICICSSL SL principal delas e que, se a Seleqao nao co enxerga de futebol. parece estar escapando do re- em uggociacoes com algumas equipes e pelo menos uma deveaceitar nossoconvite. A data e o local estao mantidos. S6 nos

I", falta de CriatlVldade falta anunciar o adve^dno.
jr?' ^ , TT . -m bom nome que tem 1£, terao O mais provdvel e que seja o Paraguai.Carlos — nota 7. Nao teve o menor trabalho. Na umca jogada CAVQ Tl~m fim/l hffM facilidade de transferencia para
eo jierigosa dos finlandeses no primeiro tempo, a bola bateu no VjUI IC OCX d U Ul ILIJW UUlll outras equipes. Palend^rio malfeito-O diretor de futebol da CBFtravessao. Procurou repor rapidamente a bola em jogo. Bonewit, que trabalhava an- taienaano maueuu u a^etor ae luteooi aa uuf

Paulo Vftor nota 7 5 Duas saidas notaveis no seeundo l1 (lfk I* . tes com Elias Zacour e, ha tres Pedro Lopes, nao aceita as cnticasa falta de agjlidade da atual

0 
no d\a 29 ahmentado ffinSiK?«S '

Uandro—nota 4. Sem a menor inspiracao no apoioao ataque. O tecnico Tele Santana, que viu a Pelo menos bem alimentados eles por conta pr6pria, ve na Ale- que defimr isso tudo com um ano de antecedencia, pois jd sabia
Nao conseguiu criar uma unica jogada com Marinho. Cometeu Selegao muito bem no segundo tempo, estavam. Os finlandeses, mais uma vez, manha um mercado em abertu- que o Brasil estava classificado para a Copa do Mundo.
iamWm erros de marcagao. Por duas vezes os finlandeses principalmente pelo lado esquerdo, ja chamaram a atengao pelo apetite com ra para o jogador brasileira, — N«5s so assumimos o comando em Janeiro num tempo
penetraram nas suas costas. adiantou duas decisoes, tomadas de co- que se langaram aos pratos nas duas principalmente com a suspen- muito curto, convenhamos, para definir jogos, pnncipalmente

: Oscar - nota 4. Valeu pelo gol que marcou, ja no fim do jogo. mum acordo com toda a comissao tecni- refeigoes que fizeram antes do jogo. Ao »a° dos J°80S no mverno em com eHqu,P®sp eu.r?^'as' que tem um calendano acertado 00111
,r. Cometeu erros de cobertura do primeiro ao ultimo minuto. ca: Zico volta ao time no proximo jogo e mein-Hia nm refnrraHn almncn com mui- anos ae anieceaencia. n . .
^'Tambem falhou nas bolas altas cruLdas na Srea, dando chance o anuncio dos cortes para o dia 29. 

B 
eSISffm!r oSroTorTe T ° forte dajemporada la Jedro U>pes confirmou o jogo do dia 29 com a Romenia,

-. aos atacantes adversarios, que nao tinham a menor habilidade. Pelo programa divulgado pelo diretor m„:„ j - fii- 
' 

fi| - scra nos meses de mai° e Ju" que e™^ec w ^°®° r i « 
a 

»e 
mai0'

Mozer — nota 3. No primeiro tempo, falhou infantilmente em de futebol, Pedro Lopes, ontem, logo !" t t 
ep 

^' ,f^1Ja0' 
arroz'flle e 

cala Pho' £lu?"do ° tempo ja estarS com o Chile, pode ser em Manaus ou Belo Honzonte.
* 

quatro jogadas, numa delas furando a bola na area, o que apos o jogo, a prdxima partida devera j h f' 
rf com uma van bem me'hor. Com esse proble- Assedio no hotel — Centenas de garotos se postaram", 

jresultou na bola no travessao. Ruim na cobertura, pessimo nos coincidir com a data dos cortes* dia 29 trutas. ma resolvido, fica mais facil desde cedo em frente ao Hotal San Marco, local de concentra-
. paSsesesemnenhumacriatividade. contra a Romenia. S6 nao ha certeza Satisfeitos, mergulharam nos quar- 0t~ Sa» da Selegao Brasileira. Eles se contentavam com qualquer- Branco -nota 5. Valeu mais pelo espfnto de luta. Procurou ir quant0 a0 local porque segundo 0 mes. t d mais de duas horas. a 0 me cado sulamScal e" aC?° 

dos J°8adores ^ cjle8ava,l1 as ianflas- A18uns at™frente, mas pouco conseguiu de util. Nao conseguiu levar Pedro Lopes pHreciso Suvir antes os En re as duas refeicoes fizeram um oas- em ZseaQenl b"asi"eiro m 
em,°S 

?°Vn™im 
andar' orlde a todo momento chegava

. xantagem nos dnbles. nrecidentps Ha<; fprWarnpc Hr. Parang p rereigoes, nzeram um pas em consequencia, orasueiro. Nocaute Jack. O massagista colhia os autografos possiveis e
\ Elzo—nota 2. 0 jogador que, mais uma vez, destacou-se pela |L pPrnnmhnm a „„Jseio por Brasilia e ficaram encantados Dos jogadores aqui do Brasil, devolvia o caderno janela abaixo. A recordacao era disputada
r quantidade de passes errados. No primeiro tempo, chegou a dar rv>,fr,c c5^ mn),'A • A oo 1 com as mansoes as margens do lago Alemao tem as caractensticas com safanoes e empurroes.

um chutao para trSs, quase proporcionando um bom ataque aos g™5 X 6 de main^ Ontem Pedro Paranca, classificadas de "maravilhosas". ff 
J*"«««aPr"'am £•Lopes 

fez um contato com a Fe'de^acSo Elogiaram ainda a arquitetura dos blocos Tele e O Tenis — Tele faz questao de manter o habito,
CaSade^™ TSmZZ/™ S, de apar.amen.os e ediflcios pdbtos, co- "SI

¥ ^*r6uco. Deveria ter sido substitufdo aindano primeiro tempo. mas^ decisao s6 serd conhecida hoje. nhecida na Finlandia. Botafogo, nao se assusta com clubes 
que'cercam 0 belo Lag0 parano^. sem LtemunhaTque

Silas — sem nota. Jogou pouco tempo, o suficiente para dar s jogadores seguem de Brasilia, Atualizados, falaram da parceria co- Innwrcnii nlltrnc pmnr#^ 0 pudessem desmentir ou confirmar, Tele garantiu que ganhou. ,uma furada espetacular antes do gol de Oscar. hoje, para suas cidades, estando libera- Brasil/Finlandia Cos finlandeses ^rinfnn^ SZim SS" a Partida Por 3 a °- Como teve1 «lue Passar Pela Portaria Para.Miiller—nota 3. S<5 tentou um chute a gol: para fora. Passou *0\?.telftd0j?in8?' semLh?ran0 prefixado. m rcial Brasil/Hnlandia (os sanos nos ultimos meses, son- emrar nQ hote]) &s j lh30min foi parado pelo bando de garotos
jogo correndo de um lado para o outro. A unica coisa que nao A Finl&ndia chega hoje ao Rio para consomem cafe brasileiro) e amscaram dando a possibilidade de se E assjnou aU|6graf0s por 15 minutos.
chegava a seus p^s era a bola. conhecer o Maracana. algumas consideragoes sobre politica. transtenr para o extenor.

• Casagrande — sem nota. Entrou nos ultimos dez minutos  
— Nao vou citar os nomes r - „up;n Anpc;lr h-. n-niHn om.r™,., ™ w^t»i q,„r-b! teve nelo menos o m^rito de marcar um onl desses empresanos e dos paises oaguao CneiO — Apesar da ngida seguranga no Hotel San

1 ¦ Marinho — nota 6 Sabia aue era a La erande onnrtunidade que manifestaram interesse em Marco — e em Brasilia, a seguranga, habituada aos 20 anos de
£orreu orocurou fazer ioeadasde linha de fundo e marcou uni RphptA Wffl flA MoVirA f*1ffC I meu passe. Ate a Copa do ditadura, e realmente digna do nome — muita gente conseguiu" -bonito 'eol 

de cabeca Faltou um comoanheiro a seXdo nar^ DcDclO VUI UO lUCAlCO 111(19 ¦ Mundo pretendo ter a ativida- entrar no hall do hotel. Mulheres feias e bonitas, muitas com

nao dispense mordomias. I

Noss9c'icnteRobertoF.Silwa-B®be" I
BsaiErir&iasw s^s?^^saboiaNem s*t
90s cruzamentos dos pontas. \ Ele simplesmente escolheu o melhor FllaS HO EstadlO - Desde as pnmeiras horas do dia,
edivaldo — nota 3. Cansou de passar o pe sobre a bola, na \ \ prosrama. O da Melia, o unico que garante ¦ 4UCI »»cics»c «u eram grandes as filas em frente as bilheterias do Estadio Mane

, Jfentativa de enganar o marcador adversario. Nao conseguia W hoteis em qualquer cidade que o time do I atualmente. um e socrates, Garrincha. E as aqoes dos cambistas tambem aconteciam
; • "alrasava a jogada. Foi apenas duas vezes a linha de fundo. \ '-' V\ Brasil for jogar, independente da classifica- I 9U? nao se aeu oem na liana abertamente. Eles pediam o dobro dos preqos dos ingressos e

Tentou ajudar na marcagao, como exige Tele, e varias vezes \ sHb^. ^ gao da Selegao na 1 ? Fase. I cujo estilo de classe e caaencia encontravam muitos interessados. Acostumados aos mediocres
.ficou perdido na troca de passes do adversdrio. \ \ Dessa mordomia Bebeto nao abriu I vai de encontro ao rigido es- • ^ Campeonato Brasiliense, os torcedores mostravam

. $ f \ mao. I quema de futebol jogado nos ^nde Cmpolgagao pelos jogo da Selegao Brasileira. Eles
-"'-A E o que e melhor: pagando o prego I Raises da Europa. O outro chegavam de todas as partes, do piano piloto, das cidades\:>\ normal daexcursao. ¦ tder-- satelites e de municipios goianos das proximidades. Muitas

H H H lb IB B \v " Faga como o Bebeto. Va assistir a Copa ¦ — Eder tinha um certo no- familias lanchavam em frente ao estadio, ja acampadas a espera
™ ¦¦ ¦! NB \ • d0 Mundo com a Mella' I ™e' desdf.a C°Pa da Espanha. da oportunidade de assistirem ao jogo." I IIIIV^rTal \" . Diversas opgoes de viagem. I c°mo esta com^problemas em

¦UltT \ "M—B Ingressos numerados para todos os jogos do Brasil. I ^Lndo ammar um ciube Da- Vistoria no Mexico - O diretor de futebol Pedro
IIHII //¦¦¦¦ . Hotels deCaSS^S^^EraouLuI I ra ele na Franga, que e um Lopes e o administrador Ferreira Duro viajam no mdximo este

. HflFBHH / A. Hotels ae tategoria iuristica, rrimeira ou luxo. ¦ ioeador fim-de-semana para o Mexico, onde vao vistonar em Guanajua-
WB ¦¦ ¦ [/ \ ¦ MM * 

°S melhores Pre^os do mercado- I 
bras'S urPraga^Se e°e to as instates do Parador San Javier, local de concentragao

Qa q Hnminrrn - /ETV #n I ainda arruma mercado para da Selegao Brasileira, e o campo do Estadio Nieto Pina
C. dUUIIllIlgU |o 

MetliOS ffl mrl-inlvr I exercer o seu estilo e o seu utilizado em 970), que ainda esta em obras.
no 1° Caderno B % www lliw m talento. Mas, depois da aventu- Informagoes de Guanajuato dao coma de que as obras de

H Av. Rio Branco, 99 — 11? andar — Tel.: (021) 253-4546. @ rade Eder no jogo como Peru, reforma do estadio (da Univcrsidade local) estao em ritmo

BBflBE!5BI5!^BBBBBM t e'e.^'c0.u 
r'scac'0 loc'as as acelerada.

vaiasmau

Brasília/Foto de José Varella
Cláudio Arreguy

Brasília — A Seleção Brasileira, ainda aba-
lada por uma das maiores vaias de sua história—
apesar da vitória de 3 a 0 — terá dois dias de
folga antes de sua reapresentação, domingo, na
Toca da Raposa, para mais uma etapa da
preparação para o Mundial do México. Etapa
decisiva, já com Zico na equipe. Ao final,

provavelmente dia 29, a definição dos cortes.
<< As vaias da torcida de Brasília foram justas.
A Seleção Brasileira jogou muito mal, principal-
mente levando-se em conta a fragilidade da
Seleção da Finlândia, basicamente formada por
amadores. Marinho, Oscar e Casagrande fíze-
ràm os gols, todos no segundo tempo, quando os
finlandeses sucumbiram definitivamente.

'A rigor, foi o jogo das grandes falhas. Erraram
.'yW quase todos, brasileiros e finlandeses, com
Jr% uma diferença fundamental: os jogadores da

Finlândia — quase todos amadores — não
precisam acertar. O resultado — e principalmente o
resultado — foi um retrato dos desacertos. Os três golsda Seleção Brasileira só surgiram graças à total ingenui-
dade da Seleção da Finlândia, aliada ao visível desgaste¦físico.

. Foi, certamente, a pior apresentação da seleção nos-últimos tempos. Confusa, embolada, a equipe foi enre-
dada na frágil armação defensiva do adversário. Em
nenhum momento tentou alguma jogada ou deu mostras
de evolução tática. Ao contrário. A defesa repetiu erros
primários (principalmente Mozer), o meio de campo nãocombateu nem criou e o ataque, apesar da presença física
de dois extremas, continuou sem opções.

O primeiro tempo, então, chegou a irritar. O único
lance de relativa emoção partiu do ataque da Finlândia,
que conseguiu acertar uma bola na trave de Carlos,
depois de uma seqüência de erros de Oscar e Mozer. A
mediocridade gerou vaias, que acompanharam os biM-

j.leiros até os 23 minutos ao segundo tempo, quando' Marinho acertou uma cabeçada e fez um a zero, aprovei-
tando cruzamento de Edivaldo.- Parecia que a Seleção iria mudar, melhorar. Mas
isso não aconteceu. Telê, então, resolveu mexer no piorsétor do time, o meio-campo. Colocou Silas no lugar de
Sócrates e Casagrandes no de Müller. O rendimento não
chegou a subir muito. O cansaço dos finlandeses é queaumentou, facilitando, assim, o avanço ainda desordena-
do da equipe brasileira.

, - Já no final, um córner acabou virando gol. Não, não
foi uma jogada ensaiada. O gol só aconteceu porque
Sjlas errou o chute e a bola sobrou para Oscar emendar,
de. fora da área. A bola ainda bateu num zagueiro antes
de,entrar. O terceiro gol, então, foi fruto da maior falha

doi jogo. O zagueiro da Finlândia estava com a bola
dominada, na entrada da área, e resolveu atrasar para o
goleiro. Jogou no peito de Casagrande, que dominou e
chutou rasteiro. Vibração geral. No fim do jogo, explica-
çôès sobre a calma que a Seleção Brasileira teve paranírár a retranca finlandesa.

Sem. jogada, Careca e os outros atacantes orasueiros iiveram dificuldades para penetrar na defesa fechada da Finlândia

Os caminhos

agora levam

à Alemanha
O mercado internacional

promete ser muito promissor
para os jogadores brasileiros
no ano que vem, quando o
Campeonato Alemão será
disputado em boas condições e
paralisado no inverno, permi-
tindo aos nossos jogadores so-
nharem com aquela praça, até
hoje pouco explorada. A ga-
rantia é do empresário holan-
dês radicado na Alemanha,
Rudolf Bonewit, responsável
pela vinda da Seleção da Fin-
lândia a Brasília e intermediá-
rio na venda de Cerezo pelo
Atlético ao Roma, há quase
três anos.

O mercado italiano está
fechado no momento e os clu-
bes que subirem dificilmente
terão condições de buscar joga-
dores aqui. Os brasileiros que
estão lá deverão conseguir clu-
bes normalmente. Edinho vai
permanecer no Udinese, que
parece estar escapando do re-
baixamento, e Júnior fica no
Torino. Cerezo e Dirceu, pelo
bom nome que têm lá, terão
facilidade de transferência para
outras equipes.

Bonewit, que trabalhava an-
tes com Elias Zacour e, há três
anos, passou a negociar joga-
dores e excursões de equipes
por conta própria, vê na Àle-
manha um mercado em abertu-
ra para o jogador brasileiro,
principalmente com a suspen-
são dos jogos no inverno em
1987.

O forte da temporada lá
será nos meses de maio e ju-
nho, quando o tempo já estará
bem melhor. Com esse proble-
ma resolvido, fica mais fácil
para os clubes alemães volta-
rem suas atenções também pa-
ra o mercado sul-americano e,
em conseqüência, brasileiro.
Dos jogadores aqui do Brasil,
Alemão tem as características
que eles mais apreciam e leva-
ria certamente uma grande
vantagem sobre os demais.

Alemão, sem contrato com o
Botafogo, não se assusta com o
interesse. Mas lembra que já
conversou com outros empre-
sários nos últimos meses, son-
dando a possibilidade de se
transferir para o exterior.

Não vou citar os nomes
desses empresários e dos países
que manifestaram interesse em
meu passe. Até a Copa do
Mundo pretendo ter a ativida-
de garantida. Depois, sim, é
que pensarei no meu destino.

Dois jogadores, segundo
Bonewit, que raramente pára
na Alemanha, onde fixou resi-
dência, não despertam qual-
quer interesse no exterior,
atualmente. Um é Sócrates,
que não se deu bem na Itália e
cujo estilo de classe e cadência
vai de encontro ao rígido es-
quema de futebol jogado nos
países da Europa. O outro é
Éder. ,Éder tinha um certo no-
me, desde a Copa da Espanha.
Como está com problemas em

I seu clube, o Atlético, estava
I tentando arrumar um clube pa-
I ra ele na França, que é um
I local muito bom para o jogador
1 brasileiro, uma praça onde ele
1 ainda arruma mercado para
I exercer o seu estilo e o seu
| talento. Mas, depois da aventu-
| ra de Éder no jogo com o Peru,
I ele ficou riscado de todas as
I cogitações.

tem jogada nos outros setores, pelos flan-
cos o vazio ainda é maior. O ponta recebe a
bola, tem três adversários a marcá-lo, nin-
guém chega para dar-lhe ajuda, o lance
morre ali.

Nesse quadro, a um jogador que luta
para afirmar-se (e, mais que isso, para
afirmar sua própria posição dentro da filo-
sofia do treinador), só resta apelar para as
jogadas individuais, tentar os dribles, mos-
trar suas virtudes técnicas, cavar o gol,
brigar sozinho.
; Nisso, pelo menos, Marinho se salvou.

É um jogador altamente técnico. Com ele
surgiram as poucas manobras ofensivas
brasileiras no primeiro tempo, os dribles,
as tentativas à linha de fundo, ainda que
quase sempre infrutíferas. Graças a ele,
também, a Seleção saiu do zero. Não foi
muito, mas na mediocridade geral até quefoi alguma coisa.

Quanto a Edivaldo, tendo também de
fazer tudo por conta própria pelo lado
esquerdo, suas limitações técnicas acaba-
ram ressaltadas. É um ponta como dezenas
de outros existentes pelo Brasil. Esforça-
do, mas sem punch. Taticamente discipli-
nado, mas nada criativo. Correndo muito,
mas para lugar algum. Dizem que sua
convocação foi soprada a Telê pelo Dr
Neilor Lasmar. Um bom médico que pou-
co enxerga de futebol.

Dos dois

pontas, 
só

um se salvou

( assim

mesmo,

por pouco)
Das muitas frustrações que o jogo de

ontem deixou no torcedor, a mais marcan-
te talvez tenha sido a dos pontas. Havia em
torno de Marinho e Edivaldo uma justifica-
da expectativa, pois suas escalações (e a
conseqüente possibilidade de se saírem
bem) devolviam a todos a esperança de que
Telê pudesse, finalmente, rever o mais
radical dos seus conceitos e admitir chegar
à Copa com dois pontas de verdade.

Frustrou-se, realmente, o torcedor.
Tanto no que diz respeito a Marinho como
no que toca a Edivaldo, os pontas não
foram reabilitados no melancólico espetá-
culo de ontem. E por várias razões. A
principal delas é que, se a Seleção já não

Zico está de volta: vai

começar uma nova fase
A Seleção vai começar uma nova fase de trabalho segunda-

feira, na Toca da Raposa. Telê Santana inicia novas experiên-
cias, a principal delas com Zico, que finalmente assume sua
posição na equipe titular. As outras modificações ainda estão
envoltas em mistério. Telê não quis adiantar se vai manter dois
pontas abertos ou voltará à fórmula de um extrema ofensivo e
outro mais recuado.

Se depender apenas do rendimento dos pontas Marinho e
Edivaldo nos treinamentos que antecederam o jogo com a
Finlândia, Marinho e Edivaldo serão testados com mais cari-
nho. Os dois foram elogiados por Emilson Pessanha em várias
conversas telefônicas com Telê.

A marcação é outra grande preocupação de Telê. Ele tem
conversado muito com os jogadores. Conversas particulares,
aproveitando momentos de folga no Hotel San Marco, em
Brasília.

— Ele está fazendo questão da sanfona — explicou
Emilson Pessanha. — Quer que o time seja um bloco. Na Copa
do Mundo, vamos mostrar uma equipe coesa, sem espaços entre
os setores e atuando em velocidade.

Brasil 3 x Finlândia 0
Vocal: Estádio Manó Garrincha
Anda: Cz$ 1 milhão 671 mil 025
público: 44.597
Juiz: José Assis de Aragão
Brasil — Carlos (Paulo Vítor), Oscar, Mozer e Branco; Eizo,
Sócrates (Silas) e Müller (Casagrande); Marinho, Careca e
Edivaldo.
Finlândia—Isoaho, Lahtinen, Ikalainen, Nienimen e Granskok
(Lius); Pekonen, Rautiainem e Turunem; Ukkonem (Tiainen),
Hjelm (Hannikainen) e Rantanem.
Gols: Marinho aos 23, Oscar aos 43 e Casagrande aos 44
minutos, todos no segundo tempo.

Jojgo em Curitiba — O vice-presidente da CBF, Nabi
Abi Chedid, chegou ontem ao Hotel San Marco, onde a Seleção
Brasileira se hospedou para enfrentar a Finlândia, garantindo
que a equipe jogará no dia 26, em Curitiba. Mas ele não sabe
com quem.O jogo vai haver, isso é ponto pacífico. Ainda estamos
em negociações com algumas equipes e pelo menos uma deve
aceitar nosso convite. A data e o local estão mantidos. Só nos
falta anunciar o adversário.

O mais provável é que seja o Paraguai.

Calendário malfeito — O diretor de futebol da CBF,
Pedro Lopes, não aceita as críticas à falta de agilidade da atual
diretoria da entidade na marcação dos amistosos de preparação .
da Seleção. Segundo ele, a CBF (leia-se a antiga cúpula) tinha
que definir isso tudo com um ano de antecedência, pois já sabia
que o Brasil estava classificado para a Copa do Mundo.

Nós só assumimos o comando em janeiro num tempo
muito curto, convenhamos, para definir jogos, principalmente
com equipes européias, que têm um calendário acertado com
anos de antecedência.

Pedro Lopes confirmou o jogo do dia 29, com a Romênia,
que deve ser em Recife. Outro jogo já marcado, dia 3 de maio,
com o Chile, pode ser em Manaus ou Belo Horizonte.
Assédio no hotel — Centenas de garotos se postaramdesde cedo em frente ao Hotal San Marco, local de concentra-
ção da Seleção Brasileira. Eles se contentavam com qualqueraceno dos jogadores que chegavam as janelas. Alguns atiravam
cadernos ao primeiro andar, onde a todo momento chegava
Nocaute Jack. O massagista colhia os autógrafos possíveis é
devolvia o caderno janela abaixo. A recordação era disputada
com safanões e empurrões.

Telê e o Tênis — Telê faz questão de manter o hábito,
adquirido na Arábia, de jogar tênis. Ontem, saiu com um amigo
brasiliense, mal o dia nascera, para uma partida num dos vários
clubes que cercam o belo Lago Paranoá. Sem testemunhas queo pudessem desmentir ou confirmar, Telê garantiu que ganhou
a partida por 3 a 0. Como teve, que passar pela portaria para
entrar no hotel, às 1 lh30min, foi parado pelo bando de garotos.
E assinou autógrafos por 15 minutos.

Saguão Cheio — Apesar da rígida segurança no Hotel San
Marco — e em Brasília, a segurança, habituada aos 20 anos de
ditadura, é realmente digna do nome — muita gente conseguiu
entrar no hall do hotel. Mulheres feias e bonitas, muitas com
crianças no colo, interrompiam tranqüilamente as entrevistas
dadas pelos jogadores e os abraçavam e solicitavam autógrafos
(logicamente alegando que eram para,os filhos). Era comum
também que essas mulheres pedissem aos fotógrafos de jornais
que as fotografassem com seus ídolos.
Filas no Estádio — Desde as primeiras horas do dia,
eram grandes as filas em frente às bilheterias do Estádio Mané
Garrincha. E as ações dos cambistas também aconteciam
abertamente. Eles pediam o dobro dos preços dos ingressos e
encontravam muitos interessados. Acostumados aos medíocres
jogos do Campeonato Brasiliense, os torcedores mostravam
grande empolgação pelos jogo da Seleção Brasileira. Eles
chegavam de todas as partes, do plano piloto, das cidades
satélités e de municípios goianos das proximidades. Muitas
famílias lanchavam em frente ao estádio, já acampadas à espera
da oportunidade de assistirem ao jogo.

Vistoria no México — O diretor de futebol Pedro
Lopes e o administrador Ferreira Duro viajam no máximo este
fim-de-semana para o México, onde vão vistoriar em Guanajua-
to as instalações do Parador San Javier, local de concentração
da Seleção Brasileira, e o campo do Estádio Nieto Pina
(utilizado em 1970), que ainda está em obras.
Informações de Guanajuato dão conta de que as obras de
reforma do estádio (da Universidade locai) estão em ritmo
acelerado.

Dos erros da defesa à

falta de criatividade' ¦Carlos — nota 7. Não teve o menor trabalho. Na única jogada
.perigosa dos finlandeses no primeiro tempo, a bola bateu no
travessão. Procurou repor rapidamente a bola em jogo.

4 Traio Vítor — nota 7,5. Duas saídas notáveis no segundo
tempo, a segunda com os pés, impedindo a conclusão do

adversário. De resto, não teve o que fazer em campo.
' («uidro—nota 4. Sem a menor inspiração no apoio ao ataque.

. Não conseguiu criar uma única jogada com Marinho. Cometeu
também erros de marcação. Por duas vezes os finlandeses
penetraram nas suas costas.

Oscar—nota 4. Valeu pelo gol que marcou, já no fim do jogo.
. 

' Cometeu erros de cobertura do primeiro ao último minuto.
Também falhou nas bolas altas cruzadas na área, dando chance

:. aos atacantes adversários, que não tinham a menor habilidade.
Mozer — nota 3. No primeiro tempo, falhou infantilmente em~ 
quatro jogadas, numa delas furando a bola na área, o que', 
jresultou na bola no travessão. Ruim na cobertura, péssimo nos° 

. países e sem nenhuma criatividade.
• Branco—nota 5. Valeu mais pelo espírito de luta. Procurou ir à

frente, mas pouco conseguiu de útil. Não conseguiu levar
_ vantagem nos dribles.

Eizo — nota 2. O jogador que, mais uma vez, destacou-se pela
]" quantidade de passes errados. No primeiro tempo, chegou a dar

" um chutão para trás, quase proporcionando um bom ataque aos
.'; finlandeses.

Sócrates — nota 2. Mostrou como não deve jogar um apoiador:falhou nos passes, não lançou, não driblou, não marcou e correu~ 
/pouco. Deveria ter sido substituído ainda no primeiro tempo.

. 'Mas — sem nota. Jogou pouco tempo, o suficiente para dar
. uma furada espetacular antes do gol de Oscar.

Müller — nota 3. Só tentou um chute a gol: para fora. Passou o
jogo correndo de um lado para o outro. A única coisa que não

.. chegava a seus pés era a bola.
Casagrande — sem nota. Entrou nos últimos dez minutos e"".teve, pelo menos, o mérito de marcar um gol.

; «Marinho — nota 6. Sabia que era a sua grande oportunidade.
1 Correu, procurou fazer jogadas de linha de fundo e marcou um
. ^bonito gol de cabeça. Faltou um companheiro a seu lado parafazer os lances de ultrapassagem junto à lateral.

Careca — nota 3. Voltou a decepcionar. Não por falta de: espaços, pois algumas vezes conseguiu dominar a bola livre de
màrcação. Errou nos passes, dribles e, principalmente, na
conclusão das jogadas. Saiu muito da área adversária na hora
Hòs cruzamentos dos pontas.

. 
"Edivaldo — nota 3. Cansou de passar o pé sobre a bola, na

, i tentativa de enganar o marcador adversário. Não conseguia e
; 

"atrasava a jogada. Foi apenas duas vezes à linha de fundo.
Tentou ajudar na marcação, como exige Telê, e várias vezes

. .ficou perdido na troca de passes do adversário.

Um time bem

alimentado
Pelo menos bem alimentados eles

estavam. Os finlandeses, mais uma vez,
chamaram a atenção pelo apetite com
que se lançaram aos pratos nas duas
refeições que fizeram antes do jogo. Ao
meio-dia, um reforçado almoço com mui-
to arroz e frutos do mar. Quatro horas e
meia depois, feijão, arroz, filé e purê de
batatas, rebatidos com uma variada sala-
da de frutas.

Satisfeitos, mergulharam nos quar-
tos, para um sono de mais de duas horas.
Entre as duas refeições, fizeram um pas-
seio por Brasília e ficaram encantados
com as mansões às margens do lago
Parancá, classificadas de "maravilhosas".
Elogiaram ainda a arquitetura dos blocos
de apartamentos e edifícios públicos, co-
nhecida na Finlândia.

Atualizados, falaram da parceria co-
mercial Brasil/Finlândia (os finlandeses
consomem café brasileiro) e arriscaram
algumas considerações sobre política.

Liorte sera

no dia 29
O técnico Telê Santana, que viu a

Seleção muito bem no segundo tempo,
principalmente pelo lado esquerdo, já
adiantou duas decisões, tomadas de co-
mum acordo com toda a comissão técni-
ca: Zico volta ao time no próximo jogo e
o anúncio dos cortes para o dia 29.

Pelo programa divulgado pelo diretor
de futebol, Pedro Lopes, ontem, logo
após o jogo, a próxima partida deverá
coincidir com a data dos cortes: dia 29,
contra a Romênia. Só não há certeza
quanto ao local, porque, segundo o mes-
mo Pedro Lopes, é preciso ouvir antes os
presidentes aas federações do Paraná e
de Pernambuco, já que os dois amistosos
certos são contra a Romênia, dia 29, e o
Chile, dia 6 de maio. Ontem, Pedro
Lopes fez um contato com a Federação
Canadense, para acertar mais um jogo,mas a decisão só será conhecida hoje.

Os jogadores seguem de Brasília,
hoje, para suas cidades, estando libera-
dos até domingo, sem horário prefixado.
A Finlândia chega hoje ao Rio para
conhecer o Maracanã.

Bebeto vai ao México mas

não dispensa mordomias.

^-^7"' Nosso cliente Roberto F. Silva — Bebe-
to para os íntimos — não pisa na bola. Nem

na hora de ir a Copa do México.
M|r Ele simplesmente escolheu o melhor
MF • programa. O da Melia, o único que garante
W/Êm M' ''\ hotéis em qualquer cidade que o time do
wÊSÊmm 'WÊÊ $ 'A Brasil for j°3ar' independente da classifica-

ção da Seleção na 1 ? Fase.
BHHnM Dessa mordomia Bebeto não abriu

\ mâo.¦' vik\ E o que é melhor: pagando o preço
• • normal da excursão.
•V WÊÊÈÈÈÈÈ Fa<ía como o Bebeto. Vá assistir à Copa

\ do Mundo com a Melia.
• Diversas opções de viagem.

^—• Ingressos numerados para todos os jogos dò Brasil.
• Traslados e transportes.

• Hotéis de Categoria Turística, Primeira ou Luxo.
• Os melhores preços do mercado.
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A cena, os mecenas

g*i AIUS Cilnius Maecenas, dava os artistas com um objetivo
^ mais conhecido como Mece- politico nada generoso: ele espe-
nas, viveu entre 69 A.C. e 8 D.C. rava usar a genialidade dos poe-
se notabilizou como protetor de tas para glorificar o regime. Co-
artistas e sabios, como Horacio mo um bom amante aas artes,
Virgilio, principalmente. Amigo Mecenas tambem cometia sens
do Imperador Otaviano, Mece- versos, considerados pessimos,
nas foi o responsdvel pela nego- inclusive por Otaviano. Apesar
ciagao da paz de Brindes e da de tudo, entrou para a historia
reconciliagao de Augusto com como um verbete que simboliza
Marco Antonio. As mas linguas "o protetor das artes". Horacio,
da epoca dizem que Mecenas aju- gentil, citou-o em suas satiras.—1—r
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NOITE AZUL NA BAlA DE GUANABARA!
_ _ AOOA_,A Dirt — Curta um passeio na baia a bordo do confort^vel I

I ATE TURISMO BARRACU D A-HIU' lum^-Rio
e can?6es. sob a diregSo do sourm* Juho de Souza. De3»«, sabada Manna daG'6r|a- Teh.. 265-3997 28=4946.

os mais elegantes da nova repuDiica, Celso Furtado' "em, todos os tempos APROVEITE O FERIADAO!. . .
mas tambem lidera o time dos neces- foram os mecenas que protegeram os artistas" UN, DEUX, TROIS
sitados de verba. AOS 65 anos, ele faz da nossa mas>ca popular. Nao perca! Bartolomeu Mitre. 123. T.: 2390198.
musculagao, nada ou joga tfinis, dia- GOLDEN-RIO: O MELHOR!
riamente, e chega Ss 8h a seu gabine- co o salario minimo foi reduzido em apenas 7U/o ou uu/c mas tooos ail A _Consa„rad0peio powicoepeia criticacomoomeihor musical de todos os tempos. oQoiden-Riocominua
te,:paraadministrarumorgamentode 30%,emtermosreais. Depois puseram concordam no que significa investor SCALA i0tandoosc«i».watusieGrande_oteio mostramtodaai beiezai. oencantoec.taientodo negmbrasiieiro. no
Cz$ 1 bilhao 300 milhoes, equivalente a censura e a repressao polltica em cultura: isso vai desde a aquisigao comando de 1E0 artistas em cena. Re«tago Ch,co Recarey. AMmo de Mello Franco. 296. T.. 239-4448.^

a um 30 avos do destinado ao Ministe- SerViQO da completa distorgao da vida de Obras de arte, de valor historico OU •••Editores-redatoros respons^veis: Ney Machado e Sieiro Netto. do Grupo Certa de Imprensa*"
rio da Educagao. cultural do pais" — recorda Furtado. cultural^ a edigao ou doagao de livros, ——-

A cronioa falta de dinheiro do cria- Ele sustenta que embora o desenvolvi- concessao de premios, restauragao de
dor de cultura neste pais se reflete mento da cultura dependa da socieda- logradouros publicos, realizagao de
fielmente no Ministerio, mas o parai- de, os homens que estao no poder tem pesquisas, produgao de cinema, apoio
bano Celso Furtado tem na cabega grande responsabilidade nesse a atividades comunitarias, preserva- SMbA
uma ideia a por em pratica: "Eu pre- campo. gao do folclore e subscrigao de agoes I
tendo incentivar a sociedade a preo- Seu Ministerio integra a priorida- preferenciais de empresas livreiras. B
cupar-se com a cultura. Pretendo uti- de politica do Presidente Sarney, que envio desse projeto ao Congresso sig- I
lizar todos os meios da tecnologia privilegia o campo social. Ao convida- nifica, para o Ministro, que "chegou H
moderna para ampliar o acesso lo para assumir a pasta da Cultura— momenta de pensar no Brasil como / B
cultura, mas tambem estimular a cria- conta Celso Furtado —, o Presidente uma civilizagao nao como um ne- M a/f /70 1
tividade, quie e a fonte de toda lhe disse: "Meu Governo tera de ser gocio |r (rfrrrlvJ nr WkW'W* /wWyJlA' I
cultura." marcado nao pelo desenvolvimento Esse e 0 ponto que ele considera I I

No incentivo a criativade, o Minis- economico, mas pelo desenvolvimen- nevr^lgico na situapao nacional: "O I

tro nao se distancia muito do seu to social." A frase transformou-se no Brasil se coloca entre as economias f rVi fr rll^' H
antecessor. Ele quer, por exemplo, es- mandamento numero um do Ministe- que mais cresceram nos ultimos 30 ¦
timular toda forma de criaQao teatral, rio da Cultura. Por isso, a mais alta anos e, em contrapartida, e o pais que I
dando condigoes de sobrevivencia aos meta da gestao de Celso Furtado am- menos teve desenvolvimento social." B
milhares de grupos amadores que pro- para-se no projeto de lei 18/85, apre- Sentado num amplo gabinete decora- I
liferam no pais. E quer multiplicar os sentado pelo entao Senador Jose Sar- do com pegas de artesanato de madei- ^H
festivais de musica, danga e espet^cu- ney, pouco antes de deixar o Senado ra> onde se destaca um armario do flP
los circenses. Pretende tambem ex- para assumir o Governo. barroco mineiro, ele classifica esse ¦
pandir o acesso ao livro: sobre sua Retirado de tramitagao pelo pro- predominio da visao economica no ^ 1
mesa repousa uma relagao de 60 mil prio Presidente da Republica, o proje- Pais c°mc> ° "paradoxo brasiieiro". ¦
comunidades interessadas em cons- to sofreu varias modificagoes no Mi- Sustentando que o regime militar nao ¦ \

' truir uma biblioteca. nisterio da Cultura e agora esta em so subsidiou a atividade economica, 1
"Meu Ministerio constitui um fase de revisao no Palacio do Planalto, como induziu a sociedade a investir U m

imenso horizonte, mas tenho de agir para ser reencaminhado ao Poder Le- nessa area, ele advoga agora um incre- jr
sobretudo estimulando as atividades gislativo. Ele dispoe sobre a concessao mento nos investimentos culturais. m
culturais; nao se trata exatamente de de beneficios, na area do Imposto de . Ao expor essas preocupagoes, MmMM
faze-las" — avisa Celso Furtado. Ele Renda, as operagoes de carater Ministro nao consegue disfargar que, # MMrM
anuncia a intengao de dar bolsas de cultural ou artistico. Com ele, o Minis- na pasta da Cultura, ele pensa, inquie- M4 wMf
estudo a escritores e artistas que pre- tro Celso Furtado esquenta as turbi- ta-se, age e decide como um economis- |f ffnr w
tendam completar sua formagao no nas para revitalizar o mecenato no ta absorvido pelos problemas nacio- W
exterior. O Ministro responsabiliza em Brasil. As pessoas fisicas poderao aba- nais. "Como um economista brasilei- M
grande parte os Governos militares ter do Imposto de Renda todo o di- ro, eu nao podena deixar de me angus- m
pela falta de investimentos culturais nheiro investido em arte; as pessoas tiar com tudo isso" — desabafa. Mas ^
no pais: juridicas deduzirao esse dinheiro con- com uma incrivel rapidez que o Minis- ¦

"O regime militar nao so prejudi- signando-o como "despesas operacio- tro reage a ideia de que podera ser um m
cou o desenvolvimento social como nais". sucessor eventual de Dilson Funaro, Mr lm
cultural, que e a ponta extrema da- O Palacio do Planalto ainda dis- pa pasta da Fazenda: "Isso e uma M I
quele. Logo no Governo Castelo Bran- cute a redugao desses abatimentos ilagao absurda." M m

^ I 11 I
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Ministro

da Cultura quer

reeditar o

velho processo

da doação

5]Mau poeta

ie protetor

das artes

dava os artistas com um objetivo
político nada generoso: ele espe-
rava usar a genialidade dos poe-
tas para glorificar o regime. Co-
mo um bom amante das artes,
Mecenas também cometia seus
versos, considerados péssimos,
inclusive por Otaviano. Apesar
de tudo, entrou para a história
como um verbete que simboliza
"o protetor das artes". Horácio,
gentil, citou-o em suas sátiras.

GAIUS 
Cilnius Maecenas,

mais conhecido como Mece-
nas, viveu entre 69 A.C. e 8 D.C. e
se notabilizou como protetor de
artistas e sábios, como Horácio e
Virgílio, principalmente. Amigo
do Imperador Otaviano, Mece-
nas foi o responsável pela nego-
ciação da paz de Brindes e da
reconciliação de Augusto com
Marco Antônio. As más línguas
da época dizem que Mecenas aju-

Teresa Cardoso
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RASÍLIA — Sai a broa de
milho e entra o mecenato.
Tal como, nos anos 20, o com-
positor Heitor Villa-Lobos foi

estudar na Europa incentivado pela
família Guinle, os artistas brasileiros
de hoje poderão ser apoiados pela
generosidade das famílias ricas. As-
sim pensa o Ministro Celso Furtado,
titular da pasta menos provida de
recursos do Governo Sarney: a da
Cultura."Em todos os tempos, os mecenas
protegeram os artistas e homens de
letras. Não custa nada reeditarmos
isso: o mecenas doa, patrocina ou in-
veste em obras culturais e tem isso
descontado no seu Imposto de Ren-
da" — diz o Ministro, que forma entre
os mais elegantes da nova república,
mas também lidera o time dos neces-
sitados de verba. Aos 65 anos, ele faz
musculação, nada ou joga tênis, dia-
riamente, e chega às 8h a seu gabine-
tepara administrar um orçamento de
Cz$ 1 bilhão 300 milhões, equivalente
a um 30 avos do destinado ao Ministé-
rio da Educação.

A crônica falta de dinheiro do cria-
dor de cultura neste país se reflete
fielmente no Ministério, mas o parai-
bano Celso Furtado tem na cabeça
uma idéia a pôr em prática: "Eu pre-
tendo incentivar a sociedade a preo-
cupar-se com a cultura. Pretendo uti-
lizar todos os meios da tecnologia
moderna para ampliar o acesso à
cultura, mas também estimular a cria-
tividade, quie é a fonte de toda
cultura."

No incentivo à criativade, o Minis-
tro não se distancia muito do seu
antecessor. Ele quer, por exemplo, es-
timular toda forma de criação teatral,
dando condições de sobrevivência aos
milhares de grupos amadores que pro-" liferam no país. E quer multiplicar os
festivais de música, dança e espetácu-
íòs circenses. Pretende também ex-
pandir o acesso ao livro: sobre sua
mesa repousa uma relação de 60 mil
comunidades interessadas em cons-' truir uma biblioteca."Meu Ministério constitui um
imenso horizonte, mas tenho de agir
sobretudo estimulando as atividades
culturais; não se trata exatamente de
fazê-las" — avisa Celso Furtado. Ele
anuncia a intenção de dar bolsas de
estudo a escritores e artistas que pre-
tendam completar sua formação no
exterior. O Ministro responsabiliza em
grande parte os Governos militares
pela falta de investimentos culturais
no país:"O regime militar não só prejudi-
cou o desenvolvimento social como o
cultural, que é a ponta extrema da-
quele. Logo no Governo Castelo Bran-
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Celso Furtado: "em todos os tempos
foram, os mecenas que protegeram os artistas

apenas 70% ou 80% mas todos ali
concordam no que significa investir
em cultura: isso vai desde a aquisição
de obras de arte, de valor histórico ou
cultural, à edição ou doação de livros,
concessão de prêmios, restauração de
logradouros públicos, realização de
pesquisas, produção de cinema, apoio
a atividades comunitárias, preserva-
ção do folclore e subscrição de ações
preferenciais de empresas livreiras. O
envio desse projeto ao Congresso sig-
nifica, para o Ministro, que "chegou o
momento de pensar no Brasil como
uma civilização não como um ne-
gócio".

Esse é o ponto que ele considera
nevrálgico na situação nacional: "O
Brasil se coloca entre as economias
que mais cresceram nos últimos 30
anos e, em contrapartida, é o país que
menos teve desenvolvimento social."
Sentado num amplo gabinete decora-
do com peças de artesanato de madei-
ra, onde se destaca um armário do
barroco mineiro, ele classifica esse
predomínio da visão econômica no
país como o "paradoxo brasileiro".
Sustentando que o regime militar não
só subsidiou a atividade econômica,
como induziu a sociedade a investir
nessa área, ele advoga agora um incre-
mento nos investimentos culturais.

Ao expor essas preocupações, o
Ministro não consegue disfarçar que,
na pasta da Cultura, ele pensa, inquie-
ta-se, age e decide como um economis-
ta absorvido pelos problemas nacio-
nais. "Como um economista brasilei-
ro, eu não poderia deixar de me angus-
tiar com tudo isso" — desabafa. Mas é
com uma incrível rapidez que o Minis-
tro reage à idéia de que poderá ser um
sucessor eventual de Dilson Funaro,
na pasta da Fazenda: "Isso é uma
ilação absurda."

co o salário mínimo foi reduzido em
30%, em termos reais. Depois puseram
a censura e a repressão política a
serviço da completa distorção da vida
cultural do país" — recorda Furtado.
Ele sustenta que embora o desenvolvi-
mento da cultura dependa da socieda-
de, os homens que estão no poder têm
grande responsabilidade nesse
campo.

Seu Ministério integra a priorida-
de política do Presidente Sarney, que
privilegia o campo social. Ao convidá-
lo para assumir a pasta da Cultura —
conta Celso Furtado —, o Presidente
lhe disse: "Meu Governo terá de ser
marcado não pelo desenvolvimento
econômico, mas pelo desenvolvimen-
to social." A frase transformou-se no
mandamento número um do Ministé-
rio da Cultura. Por isso, a mais alta
meta da gestão de Celso Furtado am-
para-se no projeto de lei 18/85, apre-
sentado pelo então Senador José Sar-
ney, pouco antes de deixar o Senado
para assumir o Governo.

Retirado de tramitação pelo pró-
prio Presidente da República, o proje-
to sofreu várias modificações no Mi-
nistério da Cultura e agora está em
fase de revisão no Palácio do Planalto,
para ser reencaminhado ao Poder Le-
gislativo. Ele dispõe sobre a concessão
de benefícios, na área do Imposto de
Renda, às operações de caráter
cultural ou artístico. Com ele, o Minis-
tro Celso Furtado esquenta as turbi-
nas para revitalizar o mecenato no
Brasil. As pessoas físicas poderão aba-
ter do Imposto de Renda todo o di-
nheiro investido em arte; as pessoas
jurídicas deduzirão esse dinheiro con-
signando-o como "despesas operacio-
nais".

O Palácio do Planalto ainda dis-
cute a redução desses abatimentos a
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WILSON
SIMONAL

Hoje e emanhS, às 23:30h.
Domingo, excepcionalmen-
to, por sor véspera da feria-
do, show às 22h* Anexo, restaurante com varem-

da panorâmico de coíinho bra-*
illeira e internacional, boliscos<
e chopes bem tirados Almoço,
jontar e fim de r>oíto boêmio.

Av. 28 dc Setembro, 205Reservas'
s. 228-1087 « 24S 8897. " 284-8631
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Flávio Rangel

As Maravilhas da Imprensa

jh culpa é da imprensa.
Parece não haver mais dúvida nenhuma

sobre isso: a culpa é da imprensa, "que
Jí Jk hoje parece ter perdido a serenidade e a
isenção não digo para nos apoiar, mas até para nos
julgar e criticar como deve" — declarou Telê Santa-
na, o técnico da fogosa Seleção canarinho. O técnico,
experiente profissional do ramo, deve saber o que diz,
principalmente se se levar em consideração que a
imprensa brasileira, campeã mundial de futebol em
58, 62 e 70, vem mesmo se comportando mal desde
então: na última Copa da Espanha, um erro de
cálculo fez com que a imprensa italiana fosse vitorio-
sa, graças aos esforços do repórter investigativo
Paolo Rossi.

Assim chateado com os jornais, rádios e televisões,
Telè vem se juntar à enorme legião de pessoas que
põem a culpa na imprensa pelos males deste mundo.
Recentemente, depois que a imprensa noticiou o

• escândalo do recebimento dos jetons pelos senhores
congressistas, muitos deputados disseram que "o
Poder Legislativo está sendo vitima de insidiosa
campanha". E, há alguns anos, um Ministro da
Saúde, um tanto irritado com a publicação de noti-
cias um tanto desabonadoras, mandou o povo comer
jornais.

Talvez todos tenham razão. A imprensa é intrigan-
te mesmo. Agora mesmo, acabou de publicar que o
deputado Nelson Ritzel, de Porto Alegre, "surpreen-
deu os 55 colegas da Assembléia Legislativa, ao
devolver à Mesa da Casa dois cheques, no valor de
Cz$ 5 mil 936,38, referentes a jetons. Disse que não
poderia receber pelas supostas sessões de fevereiro —
quando a Assembléia estava em recesso — e por uma
sessão em março ã qual não compareceu". Vejam
vocês. A imprensa, em vez de simplesmente escrever
uma cartinha ao deputado cumprimentando-o por
seu gesto digno, mantendo-se assim nos limites do
convívio civilizado, prefere publicar a história, dei-
xando muito mal os outros 54 colegas do deputado
que não tomaram a mesma atitude — sem falar em
todos os deputados federais e senadores què recebem
jeton sem trabalhar. Intriga pura.

A imprensa brasileira tem se especializado em
coisas desagradáveis. Agora mesmo anda fazendo
um tumulto enorme, através de seus membros da
Editoria de Educação, botando na rua milhares de
professores que reivindicam aumento de salário —
pois, num país com mais de trinta milhões de analfa-
betos, há professor que ganha só dois salários mini-
mos. Se a imprensa ficasse quieta no seu canto, essas
perturbações de tráfego não aconteceriam.

Sem falar que a imprensa rouba. Só na semana
passada, desviou mais de duzentos milhões de dóla-
res da Svframa. Trata-se de uma imprensa verdadei-
ramente insaciável, que em novembro já havia furta-
do 300 milhões de dólares do IBC. Nos últimos anos,
através de suas várias editorias financeiras, desviou
dinheiro via Coroa-Brastel, Delfin, etc. Nos últimos 20
anos foi um chuá: tudo junto, devem ter sido uns
quarenta bilhões de dólares. E ainda por cima é uma
imprensa folgazã: quando chega o carnaval, seus
repórteres vão à Avenida cantar "me dá, me dá o que
é meu, foram vinte anos que alguém comeu". As
estagiárias vão todas de fio-dental.

O Departamento Internacional da imprensa brasi-
leira então, esse é um verdadeiro horror. Tem organi-
zado dezenas de atentados terroristas mundo afora,
a maioria liderada por seu editor de assuntos religio-
sos Muamar Khadafi. E agora mesmo, seus corres-
pondentes em Washington mandaram bombardear a
Líbia, matando criancinhas inocentes, sob a lideran-
ça do editorialista Ronald Reagan.

De vez em quando a imprensa faz alguma coisa que
preste: depois que a editoria de Economia criou o
Plano de Inflação Zero, parece que a coisa melhorou.
E é variada em seus interesses: outro dia, a repórter
Beth Carvalho fez um programa de televisão dedica-

do ao editor-assistente Nelson Cavaquinho, de muito
boa extração poética:"trago o violão bem apertado,
perto deste peito amargurado", dizia a coleguinha.

Mas essas coisas são raras. Em geral, a imprensa
faz besteira. Ontem, por exemplo, fez um ônibus bater
numa carreta na Via Dutra, matando nove. E é
malvada: "crianças choravam continuamente, devi-
do á assistência precária, no tumultuado primeiro
dia de greve nas 14 unidades da FEEM", além de ter
afundado e encalhado vários barcos na baía de
Sepetiba. Não contente com isso, a imprensa ainda
assaltou uns bancos e disse que ia mandar o dinheiro
para a Nicarágua, continua traficando bebês, orga-
nizou um atentado a tiros contra o vigário de Sào
Sebastião de Tocantins — tudo isso nos intervalos de
sua incessante atividade no tráfico de drogas e na
organização do jogo do bicho.

Assim não dá. Os jornalistas da secção de meteoro-
logia organizaram uma ventania na cidade ante-
ontem que não foi brincadeira. Os jornalistas bolivia-
nos e mexicanos não são melhores: recentemente
organizaram, respectivamente, a erupção de um vul-
cão e um terremoto.

É por isso que de vez em quando a imprensa,
enojada consigo mesma, organiza um golpe de esta-
do, censura-se, cega-se, prende-se e tortura-se.

GRANDE OTELO CAMILLA AMADO CATALANO
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Dr«c .o OTÁViO III D,a, V, „ ,1 CHIQUITO BRAGA
MILTON BANANA JUAREZ ARAÚJO GASTÃO JÚNIOR BARTOLO¦ \ LULA NASCIMENTO TIBÉRIO CÉSAR ZEZINHO MOURA

TEATRÓ DA CIDADE 4.a à Domingo às 21:30hs.
Av. Epitácio Pessoa — 7664 Ipanema Tel.: 247-3292

ALMOÇO EXECUTIVO

A ITALIANA /

|Ahh REFORMAS DE: Calqas. Paletos. 'J. ^R'bein3%Z^Z~l
IVI Colarmhos. Punhos. Gravatas Tro- •Lgn J u 237'8i^6. /
IH Ml ca ziper. faz cerzioo mvisivel. etc Te/s ada tj. H / sFlft H Conserta qualquer roupa. 1]l)8e385-(Kic / t

Pratosflnos. Preqosreduzldos. '
O melhor almoQO de neg6cios. ^ I |ff> >Jfm ;
O melhor negfclo para seu r:: !
Terqa a sexta. i-I (I fit!! F| flTjl ¦Ar condiclonado TVjnf|f/[J
>1^ ANGOLO BLU WBMfey :R. Burao da Torre, 673 W .Esquina c/ Henrique Dumont mmm ¦
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TELE VISA©
Todos os dias no Caderno B.

Bom fim de semana ISSum!"

CREDICARD Sonia Santos hoje e sabado, 21 h.--*
ESPECIALIDADE Tbdasassextas-feirasoCredicard-Visa hhhh Bacalhau k Minhota B^^iTBi^^Ra- -

EM FRUTOS e o Jornal do Brasil, sugerem as melhores eozinhas MBBMI BaSToo-Tiss 1
_ ~ ,.An e suas especialidades. 1//\A BacaHwu a tspannoia Risoto de Bacalhau
DO MAR Boa hora para V. usar o seu Credicard-Visa. mhhh atagoeta -

Campo de Sao Cristdvao, 212-A a Cz$ 120,
Tels.: 580-7288 — 580-8689 — RJ.  |l Rua Barreiros.1.186 - Ramos-590-2694 e 28(>13j5_j| 
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FRUTOS DO MAR MM. cozinha itauana e internacional aven|D4

f OMIDA AUTENTICA LEME 0 MAIS.FAiyiOSO ewacio pes»A iw AV r,OBranco
UJMIUA AUItlNIH-A CAMARAO A GREGA ALMO^OS,

^5^ te § . ESPANHOLA LACOA recepcoese
-;?1 Rua Oorcla <l^lk^ 73 ABERTO ATE AS 5H. HA 28 ANOS. diariamen.e de 12 is 2 h. BANQUETES .

mm. 239-«|45 AV. ATLANTICA 458-A 267-679! 2624164 i

m- 
'¦ 
Iponeirni ~ Rio de R|0 •BRASIL CONTRA ENTREGA VALE UM SOUVENIR COZINHA INTERNACIONAL

  Wm' ' ' ^*¦ -1 ——  \

flP'esenta CHICORKAREY ^WZZAWA^
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^/1 F- Especializada em lVS|||^l| :

friTi • fabricagao prdpria J
Aa TERQA A DOMINGO /-K . / t s/& J
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3PI tt RONDELLE RUST1CA

W AV- BartolomeuMitre N° 123 • Leblon - Tel: 239-5789 I ipanema^a SSiAoDA^baRE'sfe'- tel°58iS-0999 il M Av. Sernambetiba 850 Tel: 399-0632/ 399-0995
 Aav: tIl: 7^81 Av. Gal. San Martin 1241 Tel.: 259-7605 - Leblon-Rlo L__

CREDICARD S CREDICARD & CREDICARD S CREDICARD a CREDICARD S CREDICARD S CREDICARD &
——————————————— TZ NICOLAAS TIERIE - (NICK)

y%£XmJHMXHm I Cheoou em 10/80. Veto como turista. depois de morar muito tempo om Amsterdan onde fez muita amirade. .¦ Mw?aram o primeiro restauranto na Holanda — 3 anos — junto com americanos. Varios conhecimentos com brasileiros tamb6m conhecendo TSnia (hoje casados).
_ _ __ a imiipfiiii AA^UIIII l>A n nil CI Passou no M6xkx> trfts moses. Chegando no Brasil foi morar em Buztos, onde abriu o 1° Cafd Pacific (2 anos).

ONDE SE CRIA A MODERNA COZINHA DO BRASIL ^»^;rabn^R^^^Lj^^rvoe^s5=^etmb^0 m^-co.
4. Do segunda a sexta-feira t6m movimento de almogo sendo que a grando badala^o 6 d noite.

"A casa trabalha com o sistema de cozinha exposta b curiosidade dos comensais: em urni reduzidlssimo aquano proauaBfrv sac) habitu6s da casa Norma Bonguoll o LobSo.
so todos os pratos que vfto to mesas, com a elaboragSo que incluem legumes e fmtas cortemporaneos que reaundam embeias passou o Rock in Rio 14 todas as noites.

fll criativas combinacfles A verdade 6 que se ousa muito pouco neste campo, razfio maior para que se enalteca os inovaoores. A maioria dos frequentadores 6 do amencanos e estrangeiros om goral.a proposta do SABOREAR-TE 6 servir uma comida in6drta, basoada na rica vanedade de produtos brasileiros. £ sen/ido a Tequilla como tradicionalmente 6 servida no M6xico: primeiro o sal, depois tequiHa e por ultimo o limao.
WG& W^l\ ovontos aSSriOTf1831 °no e meio de fundonamento. o restaurame |4 ofeteceu mais do 200pratos diferantes, tendo piomovdo6 

^^^^^^Co^ie.uillaomumcopopr^o^ho.emborc.^oc^popequonon.eanecadoshoppaaospouccsawillavaisemis.u^o.ce.ei. ,
1° Nostra da Cozinha Brasileira, onde sefirmou seu verdadeiro caminho na pr^tica de uma oozinha pr6pna ao nosso^ladar. --(Sai de Baixo). ,•*

.1°Moa^ da Cozinha Mineira. ocasao em qua a caa cn^mdos sous melhores pratos; 0 Bo. Manso. asptoe de R°m aS^xi. cointreaul j,
 08 

uSSSs t ffluesflConn 06,1623
CozinSFranfiesanoBrasil A arte culin^ria ,oi desenvolvida no M6xico. (Tortilla-massa a base do milho) segredo: Foito em casa.

Neste periodo a cozinha do rostaurante prop6s um monu com base no ritual francos de comer, mostrando'queia infiudnaa fra™^f ^^iT^tSodensaquantoevidente ao^nt^enT^orm^^mToonha recheada do frango. cama ou peixe. acompanhando alface. tomato, cebola e oueijo. (Molho picante 6 a grande op<^o).
A casa pretende recdrtar tats ovontos, sempre pnoporoonando h adade a oportunidade do acompanhar doportoa evoupc• oe s^ ojnnara_ surorosas 2) BURRITO — Tortilla do fannha tamb6m feita em casa. Came ou frango. queijo, cebola. feijdo. cremo de leite. Embrulho de Surpresa (Assado) e tamb6m chili com came.
Sou chef troca o monu num periodo do 20 das. mantondo as profer^noas dos amigos da casa. mtsturando todo um resultado da agncultura da regiao em surprosas J^HILAOA Jj CameT frango ou queijo. Tortilla recheada levada ao forno com queijo. cobola e um molho especial

sensacionais. 4) GUACAMOLE — Tira gosto ou entrada Salada do abacate salgada acompanhada de tortaditas (pedals de tortilla crocante)
Cria0os da casa # 1R^v-K«»n Ho n^linha 5) NACHOS — Pedacinbos do tortilla coberto com queijo, cobola o tomateBoi Manso, Uma entrada para Minas. Sopa do ab6bora c/roqueijao e torresmo. Salada alegre de prtus. Petxe Tricolor. Poixo Rubro NeggUmi caqui. tsrowete aeingaooae^innd CARNE — Mistura tradicional. picante de came, tomato, foijdo. queijo. cebola e chili (pimenta importada)

com uvas e bocon. Cavaquinha brasiliana. Canard do Edegar. Filet do Bfebado, Filet com manga e mostarda D'Pn pe^^ Mara^vlXre^ de^totc^^re^de^^toa. Crartotte E'xj3t0 lamb6m uma grande divorsrfica^o do comb-na^oos.de tangerina. Chariotto de goiaba, Caqui supimpa, Maracuj^ do Leblon. Pera com Sebor e Arte. A nossa banana split. Ilha do Rio. Torta de Gcnabada. Cala Boca (Grand Dessert). Uuer ma»s. Sobromesa:
Aberto diariamente a partir das 20 horas e Dominqos a partir das 13 horas. SOPAIPILLAS — Massa de fannha foita om casa — crocante passada levemente no chocolate com sorvete do creme o mel
Reservas: 511-1345. Avernda Bartolomeu Mitro, 297 — Lj. B. LEBLON SORVETE COM KAHLUA — Licor do caf6 amencano (feito em casa) ..
Os clientos quo pogarem com Crodicard-Visa recoberdo uma cortesia — um licor da casa. Aberto para almogo de 2° a e3. a partir das 12 as 15 horas. Jantar diariamente a partir das 19 horas Rua Visconde Silva, 14 — Botatogo — To' zo>-bbJ/

CREDICARD S CREDICARD S CREDICARD S CREDICARD 55 CREDICARD S OiEDICARD S£ CREDICARD S

ANEWY0RK BAR & GRILL

RIOS PLACE FOR RIBS  

Rua Sorocaba 695 — Botafogo — Tel: 266-6577

TESEU PRODUÇÕES ARTÍSTICASapresenta
FERNANDA i MONTENEGRO

FEDRA
dl* UACÍNK

TEATRO
DE

ARENA
Shopping Center
da Siqueira Campos, 143

Tel. para Informações
235.5348
4V: 5V..6V e
Sábs. às 21.30 h.
Ooms. às 18 e 21 h.

Tradução
MILLÓR FERNANDES
Cepografia e figurinos
HÉLIO EICHBAUER

Direção:
AUGUSTO BOAL

Apoiando a Cultura

BANERJ fMTCX ÍNIO

REFORMAS DE: Calças. Paletós.
Colarinhos. Punhos. Gravatas Tro¦
ca ziper. faz cerztoo invisível, etc
Conserta qualquer roupa.

Pratos finos. Preços reduzidos.
O melhor almoço de negócios.
O melhor negócio para o seu almoço.^
Terça a sexia. R6
Ar condicionado Ub
>1^ ANGOLO BLU ^

R. Barão da Torre, 673Esquina d Henrique Dumont .Ipanema £
Reficrva»: 274 -0431 \

E/cut<z <Z/tQ

HOJE — 10h45min
0 AMOR EM PAZ'
com Jorge de Almeida

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7

Todos os dias no Caderno B

FESTIVAL DO

BACALHAU CÍZÚ
RESWVNTE

CREDICARD
ESPECIALIDADE

EM FRUTOS

DO MAR

Campo de São Cristóvão, 212-A
Tels.: 580-7288 — 580-8689 — RJ,

Tbdas as sextas-feiras o Credicard-Visa
e o Jornal do Brasil, sugerem as melhores cozinhas

e suas especialidades.
Boa hora para V. usar o seu Credicard-Visa.

a >'Q
^ oo

TEATRO MUNICIPAL
EOTRADA PELA

AV. RIO BRANCO
ALMOÇOS,

RECEPÇÕES E
.diariamente de 12 às 2 h. BANQUETES

267-6791 262-4164

COZINHA INTERNACIONAL

AmiSwA cozinha ítauana e internacional

leme o MAIS FAiyiOSO
CAMARÃO A GREGA

ABERTO ATÉ ÀS 5H. HÁ 28 ANOS.

AV. ATLÂNTICA 458-A
CONTRA ENTREGA VALE UM SOUVENIR

FRUTOS DO MAR

COMIDA AUTÊNTICA
ESPANHOLA

AVENIDA
EPITÁCIO PESSOA 1244

IPANEMA
LAGOA

A GRELHA E A BRASA
PRAÇA SAO CONRADO, 20 TEL.: 322-0851

RIO - BRASILIpanema

CANTINA E
PIZZARIA

Realização
CHICO RECAREYApresenta

A primeira a fazer
pizza em forno a lenha
Especializada em I
massas frescas
• fabricação própria

«<^$eó/la€6ia*i&
PENNE AULA VODKA

RAVIOLONE RECHEADO COM 4 QUEIJOS
CANNELLONE ALLO ERMENTAL

RONDELLE RÚSTICA

Av. Sernambetiba 850 Tel: 399-0632/ 399-0995

RODÍZIO"

RESERVAS
AV: Bartolomeu Mitrè N° 123 - Leblon - Tel: 239-5789 ILHA • ESTRADA DO GAUÀO, 885 - TEL.: 39*0795IPANEMA • RUA BARÃO DA TORRE, 818 - TEL.: 581-0999

BARRA ¦ AV. ARMANDO LOMBARDI, 591 • TEL.: 399-3355
NITERÓI-AV QUINTINO BOCAIÚVA, 151 • TEL.: 711-6181 Av. Gal. San Martin 1241 Tel.: 259-7605 — Leblon-Rlo

CREDICARDCREDICARDCREDICARD X CREDICARD & CREDICARD S CREDICARDCREDICARD

>k°£Oo

CREDICARDCREDICARDCREDICARDCREDICARDCREDICARDCREDICARD CREDICARD
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• O Ministro Almir Pazzianotto en- Tl"PI tTl PI "fPlt 1Dez multinationals americanas que controu ontem no aeroporto de m M Ml ¦ ¦ ¦ >¦ M iiumuiuu
atuam no Brasil vao publicar dentro Guarulhos a atriz Bruna Lombardi I ¦ I I H • Ja se sabe que a reforma administrativa do
de duas semanas na revista Time urn que, depois de se declarar sua eleito- Itamarati vai introduzir novos e inesperados
anuncio de pagina dupla com o titulo ra, sugeriu que ele insistisse em ser obstaculos a promocjao de Ministro de Segun-New Deal, elogiando opiano Cruzado candidato do PMDB ao Governo do 5^5^^5H55^S5^55i^SS555B55S5iS5^^^*5i^^^5^S555H55iSH55 da Classe a Embaixador.
e afirmando que este e o momento de Estado ou, entao, que disputasse as • A saber:
investir no Brasil. elei«oes como vice do empresArio An- "KtlftW-hfiW'' — Pelo menos 10 anos de servi^o no exte-

O trabalho vem sendo coordenado Ermirio de Morais.
pela R.J.Reynolds e a General Motors #. Pazzianotto prometeu levar em con- • Ja se pode antecipar os — Tres anos no minimo de chefia no Brasil
e o anuncio foi preparado pela agen- sidera$ao a sugestao da atriz. nomes dos dois grupos em- ou no exterior.
cia de publicidade norte-americana • So nao exphcou qual das duas. ll^B presariais brasileiros inte- — Quatro anos de intersticio em vez dos
McCann Erickson. l|H| ressados no projeto de se tres atuais.

_ _ . .... ¦ ¦ ¦ ^HlliiP •. s»- fazer da llha de Fernando * * *
De acordo com o queficou decidido ¦fcpQrar * * > de Noronha um grande • Quantas expectativas e esperangas adiadas!entre as empresas, o anuncio sera f^riprnp^in BPiHPIK - ! - -] centro turistico national: ¦ ¦ ¦publicado nas edigoes que circulam v/UClclvuv Unibanco e Banco Real

Portugal iSSSSSTZS Jogo do bicho
Cada empresa anunciante dara um _ - Jm socio no Brasil do Club Me- • Nao sao so as bolsas de valores que viram

depoimento sobre o seu setor manifes- • O Presidente Jose Sarney tem se ' 
J/m diterranee e o segundo co- derramar sobre o seu movimento as benesses

tando confianga na economia brasi- queixado de cansago aos seus auxilia- JgjjBB mo dono do. cadeia hotelei- do Piano Inflaqao Zero.
leira. resesemostradoirritadocomoexces- >J \ ¦ '<;< igH||| ra Transamerica. • Tambem os maiorais da contravenQao estao

^ so de assedio das pessoas, que insis- aplaudindo de pe as medidas fmanceiras do* * temsempreemfalarcomeleemvezde ¦*' B jHHB Governo Sarney.
A brincadeira vai custar a bagatela procurar outras autoridades do Go- 4 >,?%'< Jfliiili "Ds\ sj rfJ/ifi/y • O movimento de apostas do jogo no bicho

de 100 mil dolares. verno. ±\>*JLLLL V LULL simplesmente dobrou dos primeiros dias de
 • Esta,porissomesmo,dispostoadar xV '¦'!> marQO para ca.

um basta nessa situagao, abrindo, pe- $:* v' ; 'jK • o acontecimento mais ele- * * *
lo menos temporariamente, mais espa- Un P/5<?/o ror 

'o 
rh/Jmn* Q/w/Tr<«*> gante da semana foi certamen- •. A proposito: e voz corrente entre os grandes

('ci-fVk yiPAIlPHA gos em sua agenda para se dedicar a sjuuiu rjusiertir e inuiruus ouuiu to/- te o jantar en tenue de viiie bicheiros da cidade que o chamado projetovaAC Fc4WC1.I.VF tarefa de escrever os discursos que rea na KOlte paullSta CIO Gallery que, tendo como anfitria a Sra Barao de Drummond, que legaliza o jogo do
m tv« * „s„ 0„_ .. . . fara em Portugal, ler o material pre- Lili deCarvalho, festejou o ani- bicho, sera aprovado ainda este ano.DeLuizBorgerth,arsombno,mima varado vor sua assessoria sobre os _ versario da Sra Josefina Jor-
rodadeconversanomeiodanoiteem 5 o^a^es e^medereMrevLasd TPm f* 51 YY\n5l"nVi5l dan. As mesas, urn grupo dos ¦¦¦

: que se discutia a guerre na Libia: fmnr?^, Lfn 
entrevistas a JljIIl t/ClIIlUctlllld. mais exclusivos da sociedade

. imprensa lusa. do Rio, nos pratos, uma sele- A /^1_' „— Voces estao achando o Reagan *** . ., 5ao de iguarias e nos copos, ./VVIOGS 03FS a v^fHIiatruculento? Pois ainda nao viram na- • Sarney tem previstas 12 entrevistas * O Govemador Helio Garcia esta conventido de que para brindar convenientemen- f
da. Esperem so ate chegar a presiden- exclusivas a jornalistas Portugueses 9°sa de grande popu>landau entre os mineiros, mas te a saude da homenageada. • Chegaram
el. o Cltot EMML ateodiada viagem. ZffX^JXBSSSSSiS^SSS- *SSj?2££-. ?**«*» . jf V,

tando que ainda tem 28 dias para decidir. de Carvalho vao passar uma asuajaseji- k
¦ ¦ ¦ • Jura sempre de pes juntos que nao encom.end.ou temporada em maio em Nova nal ^ ne9°- 1SPHK- * ¦¦ :>m*nenhumparecersoore alegitimidade dacandidatura iorque. ciagdes entre IBiHif-'; mmG m QTT Q v/N Y"1 n r7p± n A T<VQ Cll a reeleigao, mas admite que eles existem. s o jornalista Fernando Ga- o Brasil e aOllCVdlUIldZlC 110 OldMi - Sei que circulam par ai uns dez pareceres. Euja beira fez ontem uma conferen- cMvTLrn n ^m pelo menos uns tres. cia na mpm. Lninaparaa . h|> • ¦„ . ~ ~.

: • O Ministro das RelaQoes ¦Mf bal quando esteve em Mos- * # "Festival de discursos no venda a Pe- fi 1 \
: Exteriores da Uniao Sovie- °ou e mais recentemente • mmnamudctitOnadecamoanha nanoUedeterca- Jantaroferecidoanteontemno quim dos V: ^.1 %:;tica EduardShevardnaz^ 

^ ..... V pelo Chanceler argentine ' t 
*"4 

i(foto), devera visitar o Bra- H H Dante Caputo. 'Artes e o Automdvel Clube, no centro de Belo Horizon- Hwv! Seearf fSL leiros de trei- f..4? < A , Jsil ainda este ano. J • A data ainda nao esta te, Garcia entrou num bar e durante alguns minutos ram o Sr Rui Patricio o Prin- namento Tu- W§-' <¦":A viagem de Shevardna- marcada mas e certo que comparttihou da mesa de um grupo de militantes cipe Thurn und Taxjs „ Sr cano t 9 W
. ze a America do Sul englo- ele viria antes do inicio da petistas. Baby Monteiro de Carvalho •Pelo lado — £baria visitas ao Brasil e Jk |(HH proxima Assembleia- • Ao stnr, explicou a amabilidade da conversa. oanntriao. hm^ioim nArgentina, atendendo a £L% GeraldaONU. — Eles so me xingam de longe. • Lucinha e Joao Araujo com ' .

convites a ele feitos pelo BmUHt • Se valer palpite, em ju- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maria Raquel e Carlos Carva- negocio esta^ v,mm y
ex-Chanceler Olavo Setu- lho ou aeosto lho passando o longo feriado sendo conduzido pela Chitec (leia-se empresario 

... Dornelles QUEM K„w„ t^eJZT'm"qm represe""1 ° £°" -
, hHlllQ ma CJ A vidando para jantar no dia 22. _ , _ . , , , , .,a 1 • .• i / • r* A Tipnp A Tjr^rs ® *¦ Ullctru On.l • O Embaixador e Sra Rubens * 0 acerto final esta dependendo da vmda em ...

rxllcHlQcl p3.rtlQ3.n3. L/li HjUl\>rxl 1V/U Barbosa (ela nascida Maria breve ao Brasil de uma missao aeronautica
• O ex-Ministro Francis- • O jornalista Carlos Ines Correa da Costa) passa- chinesa para uma visitajustamente aEmbraer.

O Presidente Jose Sarney vai do- • De uma raposa mineira a jrropdsito co Dornelles e o Ministro Alberto Sardemberg rao a semana que vem no Rio. it; ^ ^
do^^^M^c^ntementTna^Mwe^io das Mimas peripetias do Govemador Dilson Funaro tiveram esta deixando a Coor- Tereza Jaguldbe^cntrevista • Chines gosta de ver para crer.
do PMDB. do Amazonas, Gilberto Mestrinho: ontem seu pnmeiro en- denadona de Comu- dada ao ultimo Pasquim por _ _

E, para ser salomonico, vai fazer _ contro desde que o pri- nicagao Social da Se- Ana Maria Tornaghi Affon-
tamMm um pronunciamento, logo de- — Aquuo nao e Mestrinho. E Mes¦ meiro deixou o Ministe- nlan nam notnmw r, seca- 1 _
pois que for sagrado Patrono do PFL. trdo. rinria Z ae„ ™JL Z nZ!t™ • O diplomata Rene Hague- VlOlCRuEno da * azenaa e o segun- cargo de assessor es- nauer recebeu anteontem um

¦ ¦ ¦ do O sucedeu. pecial do Ministro grupo deamigos para uma noi-¦ ¦ ¦ • Dornelles aproveitou j0ao Sayad te de Queijos e vinhos. • Nao foi facil a briga do empresario Armando
. _ _ . sua ida a Brasilia para as • Divertido para valer estava Klabin para conseguir a mudanga de seu domi-

ATRAC AO Resposta cerimoniasde posse dos sardlmbew vales' por ManueTCa FHho em cilio eleitoral para a Paraiba habilitando-se,~ 
novos Ministro do STM haraemoerg vai es- assun, a candidatar-se pelo Estado a uma ca-' • Virou atragao turistica o cavalo • Do politico paulista Claudio Lembo, Celio Borja e o presiden- crever um Iwro sobre ani versario do fotografo, era- deira na Constituinte.

Uranio, montaria da Princesa Anne a proposito das declaragoes do chefe te da CVM Victorio Ca- a tomada qUe, Paulo Sheuenstuhl, que • *?e inicio, por pressoes e manobras de um
durante sua visita a fazenda do em- da Assessoria Economica da Fazenda hroi » to* uma visita a de decisao do Piano de nada sabia e apareceu no politico local, o pedido foi negado, cabendo

; - presdrio Olavo Monteiro de Carvalho. ?uiz Gomaea bSSw riP nTpf; ^ 6 feZ ^ 3 Inflacao Zero restaurante levado pela na- entao um recurso ao Tribunal Regional Elei-
... r • Beuuzz0, a® cJue ele Funaro no Ministerio. ¦/ uv"u morada surpreendendo-se toral.

l^F^^^%hamv^°naBa^X Seirafaue^z-110 
P1C0 ^ • Os assuntos aborda- • Para seu lugar na com a present de todos os • E foi ai que Klabin "lavou a egua": ganhoude

: Tijuca, recebendo visitas e aceitando . . dos pelos dois podem ser Seplan esta indo TEsperados semana que vem 7 a °'
cumprimentos por ter sido cavalgado - A deselegancia do Sr Belluzzo e qualificados de ameni- jornalista Alexandre no Rio Fernanda e Jua Ha™ ¦ ¦ ¦
por tao ilustre amazona. do tamanho do deficit publico. dades. Machado. fers •» r- .

Mineiro ausente

___________——• A programacao do dia 21 de abril em Sao
«— — ~ S —J. Joao del Rey, divulgada oficialmente, confir-

MM0III0PV B &l€ma ma a pre.senCa do Ministro Jose HuSo Castelo
¦BHIHi , |/Yrri .. Branco, mas e bem possivel que o Ministro nao

BflrtalMllJfc » ¦v' vB m m HOTEL MERIDIEM COPACABANA possa comparecer.
Av. Atlantica, 1020 • Ha tres dias, Castelo Branco nao vai

S !¦ NOVO ESPACO MUSICAL DA MPB trabalho e apesar dos exames a que se subme-
™ __1(4 "* teu ainda nao sabe, ao certo, se os surtos de

/»a t ' __ j _ TOM JOBIM ABRAQA CAYMMI febre de que tem sido acometido sao mesmo de
j_   2 feira no Caderno de Esportes. wanda sa uma crise de malaria, como suspeitam seus I

De 3a a domingo no Primeiro Caderno. Quinta 17/04, Sexta 18/04 e Sabado 19/04 medicos.
['¦ LIJ I ¦ A partir das 22:30 h - Couvert Artistico - Cz$ 40,00 Zozimo Barrozo do Amaral

l RESTAURANTE PQRTmtHin HHfflHfflHHBfflBafflHaifflHBHBaBBBH
hammTr^l"fpeloAme» *Pe'° SEU MELH0R PR06RAMA NA BARRA - MUSICA AO VIVO i

E voce ainda ganha um desconlo mensal Av. SwamWte 4700. Basovaa 385-2562 ao lado da Bolts TIGER g • g
crescente. Ligue ja e comprove. v ^

5, 11, 12, 18, 19, # DRR H Pnrtkwacao especial S
1 25 e 26 de abril as ^3 h. J21KUI U 

JP Q -J- * ~ ~ REflLlZflgAO CBICO RECfiREY g
English course § W N0 Bar Jakui. A musica B G13GU LIBERA ^ Hi

APRENDA INGLES BY THE EXPRESS WAY | KyA de um artista que Reservas- H MUSICA,HUMOB. m Mflua Senador Danias, 80 • 5.° andar Tel.: 24D-2504 I jMWl osucesso conquistou 322-2200 T 374] S : ALEGRIA. FANTASIA [M ^¦1?! J ffi
\ a crftica internacional. a partir das 18 h. H C LINDAS BAlLARiNAS Jfc* «« 9'V lHp^pr' A  A entrada da direito 5 Sdbado e Domingo 17:00 hs ? ; m S3

_ ,, V \ 1 FfSTIVAL a um whisky IH A Partir de 14:00 hs com I HI
1 - ir-rn PTTu V '- ¦' \ V\ DpVfRaO cheio de bossa. H Discoieaue Incrementada W
\T/ENtE* \ A L E A 

..... S| Preso 0nico: Cz$ 70,00 S
\*-**Spnta: \ ,,  \w\ - IkdelliikT-OHiliiKiiUilKk) tfi I ( Com direito a Coca - Cola I—.JMI m if m iiffw
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| KARAOKE DO VOGUE J 
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ivtuf n ma rflR CARDAPIO ^ ©pete a dose. E nao e pra menos. Macaxeira * Feijao Verde-* Manteigado % llsw^O \\•+ SQJSrSJ^XvrvnnO RIO * ^ oambienteeqlegre ¦MfH| Sena® * Moibo Especial *p.iinha \ ^ A 8
J MUSICAL AO VIVU uu flW 
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^ DO 1° FESTIVAL DE KARAOKE DO RIO ^ 
samba e murtp Chorinhp. Venha 

pk J»ca, 
Goiaba f Umbuiada * Batidas de laBa^yr
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rK Reservas: 274-4145 rl« ^ rami i™1 jf |||!UJ||ii|
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•T E VEM AI VOGUE 2. + IttO-aKiaKmHrtCI RKST\t?R.\N 1K DA PISCINA-HOTEL NACIONALRIQ 1H1II02137- 00 2ro  », H 121 lei : . [ Ai. Niuiit'u'r. 7h'J - sail C uiiniiin • KcenaM Tel.: 3IMIHKI brasil

tapetes DIAMANTINA
CASA CAIADA . MARIA CLAUDIA . PRAIA DO PINTO
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Linha dura no

Itamarati

APOIO
O Ministro Almir Pazzianotto en-

controu ontem no aeroporto de
Guarulhos a atriz Bruna Lombardi
que, depois de se declarar sua eleito-
ra, sugeriu que ele insistisse em ser o
candidato do PMDB ao Governo do
Estado ou, então, que disputasse as
eleições como vice do empresário An-
tonio Ermírio de Morais.

Pazzianotto prometeu levar em con-
sideração a sugestão da atriz.

Só não explicou qual das duas.

Dez multinacionais americanas que
atuam no Brasil vão publicar dentro
de duas semanas na revista Time um
anuncio de página dupla com o título
New Deal, elogiando o plano Cruzado
e afirmando que este é o momento de
investir no Brasil.

O trabalho vem senão coordenado
pela R.J.Reynolds e a General Motors
e o anúncio foi preparado pela agèn-
cia de publicidade norte-americana
McCann Erickson.

De acordo com o que ficou decidido
entre as empresas, o anúncio será
publicado nas edições que circulam
em outros países, além da edição ame¦
ricana.

Cada empresa anunciante dará um
depoimento sobre o seu setor manifes-
tando confiança na economia brasi-
leira.

Já se sabe que a reforma administrativa do
Itamarati vai introduzir novos e inesperados
obstáculos à promoção de Ministro de Segun-
da Classe a Embaixador.

A saber:
Pelo menos 10 anos de serviço no exte-

rior.
Três anos no minimo de chefia no Brasil

ou no exterior.
Quatro anos de interstício em vez dos

três atuais. * * *
Quantas expectativas e esperanças adiadas!

"Know-how"

Já se pode antecipar os
nomes dos dois grupos em-
presariais brasileiros inte-
ressados no projeto de se
fazer da Ilha de Fernando
de Noronha um grande
centro turístico nacional:
Unibanco e Banco Real.

Ambos têm know-how no
assunto, o primeiro como
sócio no Brasil do Club Me-
diterranée e o segundo co-
mo dono da cadeia hotelei-
ra Transamérica.

Operação

Portugal Jogo do bicho
Não são só as bolsas de valores que viram

derramar sobre o seu movimento as benesses
do Plano Inflação Zero.

Também os maiorais da contravenção estão
aplaudindo de pé as medidas financeiras do
Governo Sarney.

O movimento de apostas do jogo no bicho
simplesmente dobrou dos primeiros dias de
março para cá. * * *

A propósito: é voz corrente entre os grandesbicheiros da cidade que o chamado projetoBarão de Drummond, que legaliza o jogo do
bicho, será aprovado ainda este ano.

¦ ¦ ¦

O Presidente José Sarney tem se
queixado de cansaço aos seus auxilia-
res e se mostrado irritado com o exces-
so de assédio das pessoas, que insis-
tem sempre em falar com ele em vez de
procurar outras autoridades do Go-
verno.

Está, por isso mesmo, disposto a dar
um basta nessa situação, abrindo, pe-
lo menos temporariamente, mais espa-
ços em sua agenda para se dedicar à
tarefa de escrever os discursos que
fará em Portugal, ler o material pre-
parado por sua assessoria sobre os
dois países e conceder entrevistas à
imprensa lusa. * * *

Sarney tem previstas 12 entrevistas
éxclusivas a jornalistas portugueses
até o dia da viagem.

Roda-Viva
• A brincadeira vai custar a bagatela
de 100 mil dólares.

O acontecimento mais ele-
gante da semana foi certamen-
te o jantar en tênue de ville
que, tendo como anfitriã a Sra
Lili de Carvalho, festejou o ani-
versário da Sra Josefina Jor-
dan. Às mesas, um grupo dos
mais exclusivos da sociedade
do Rio, nos pratos, uma sele-
çâo de iguarias e nos copos,
para brindar convenientemen-
te a saúde da homenageada,
champã D Perignon.

Betsy e Olavinho Monteiro
de Carvalho vão passar uma
temporada em maio em Nova
Iorque.

O jornalista Fernando Ga-
beira fez ontem uma conferên-
cia na MPM.

Festival de discursos no
jantar oferecido anteontem no
Hippopotamus pelos simpati-
císsimos Alexia (ela aniversa-
riando) e Hervé Segarei. Fala-
ram o Sr Rui Patrício, o Prin-
cipe Thurn und Taxis, o Sr
Baby Monteiro de Carvalho e
o anfitrião.

Lucinha e João Araújo com
Maria Raquel e Carlos Carva-
lho passando o longo feriado
em Parati.

Bebei e Daniel Klabin con-
vidando para jantar no dia 22.

O Embaixador e Sra Rubens
Barbosa (ela nascida Maria
Inés Corrêa da Costa) passa-rão a semana que vem no Rio.

Leva a assinatura de Mara
Tereza Jaguaribe a entrevista
dada ao último Pasquim porAna Maria Tornaghi Afion-
seca.

O diplomata René Hague-
nauer recebeu anteontem um
grupo de amigos para uma noi-
te de queijos e vinhos.

Divertido para valer estava
o jantar-surpresa oferecido
por Manuel Agueda Filho em
seu flambard para festejar o
aniversário do fotógrafo, era-
que, Paulo Sheuenstuhl, quede nada sabia e apareceu no
restaurante levado pela na-
morada surpreendendo-se
com a presença de todos os
seus amigos.

Esperados semana que vem
no Rio Fernanda e Jua Haf-
fers.

Guida Pfisterer e Thomaz Souto Cor¦
rêa na noite paulista do GálleryCafé pequeno

• De Luiz Borgerth, ar sombrio, numa
roda de conversa no meio da noite em
que se discutia a guerra na Líbia:

— Vocês estão achando o Reagan
truculento? Pois ainda não viram na-
da. Esperem só até chegar à presidèn-
cia o Clint Eastwood.

Em campanha
AviõesO Governador Hélio Garcia está convencido de que

goza de grande popularidade entre os mineiros, mas
nunca admite para um grupo maior que duas pessoas
a sua intenção de se candidatar à reeleição, argumen-
tando que ainda tem 28 dias para decidir.

Jura sempre de pés juntos que não encomendou
nenhum parecer sobre a legitimidade da candidatura
à reeleição, mas admite que eles existem:

— Sei que circulam por aí uns dez pareceres. Eu já
vi pelo menos uns três.

Chegaram
praticamente|

China para a ™.
venda a Pe- R ¦ % Jf
quim dos w ^ 

* M }¦''<¦ \
aviões brasi- J p '-df , f" /
leiros de trei- /k >£$ f 

' -Á
namento Tu- \'£ ' ,m * -
cano. |' ¦&'jt-:-'}¦¦ '

Pelo lado ¦ -

negócio está
sendo conduzido pela Chitec (leia-se empresário
Giulite Coutinho) (foto) que representa a. Em-
braer na China.

O acerto final está dependendo da vinda em
breve ao Brasil de uma missão aeronáutica
chinesa para uma visita justamente á Embraer.

* * *
Chinês gosta de ver para crer.

Shevardnaze no Brasil

O Ministro das Relações
Exteriores da União Sovié-
tica, Eduard Shevardnaze
(foto), deverá visitar o Bra-
sil ainda este ano.

A viagem de Shevardna-
ze à América do Sul englo-
baria visitas ao Brasil e
Argentina, atendendo a
convites a ele feitos pelo
ex-Chanceler Olavo Setú-

bal quando esteve em Mos-
cou e mais recentemente
pelo Chanceler argentino
Dante Caputo.

A data ainda não está
marcada mas é certo queele viria antes do início da
próxima Assembléia-
Geral da ONU.

Se valer palpite, em ju-lho ou agosto.

Numa atitude típica de campanha, na noite de terça-
feira, ao cumprir a pé' o trecho enlre o Pülácio aos
Artes e o Automóvel Clube, no centro de Belo Horizon-
te, Garcia entrou num bar e durante alguns minutos
compartilhou da mesa de um grupo de militantes
petistas.Ao sair, explicou a amabilidade da conversa:

— Eles so me xingam de longe.
m m m

Dornelles QUEM
SAIe Funaro

CATEDRATICO
O jornalista Carlos

Alberto Sardemberg
está deixando a Coor-
denadoria de Comu-
nicação Social da Se-
plan para assumir o
cargo de assessor es-
pecial do Ministro
João Sayad.

Nas horas vagas,
Sardemberg vai es-
crever um livro sobre
a história da tomada
de decisão do Plano
Inflação Zero.

Para seu lugar na
Seplan está indo o
jornalista Alexandre
Machado.

O ex-Ministro Francis-
co Dornelles e o Ministro
Dilson Funaro tiveram
ontem seu primeiro en-
contro desde que o pri-
meiro deixou o Ministé-
rio da Fazenda e o segun-
do o sucedeu.

Dornelles aproveitou
sua ida a Brasília para as
cerimônias de posse dos
novos Ministro do STM
Celio Borja e o presiden-
te da CVM, Victorio Ca-
bral, e fez uma visita a
Funaro no Ministério.

Os assuntos aborda-
dos pelos dois podem ser
qualificados de ameni-
dades.

• De uma raposa mineira a propósito
das últimas peripécias do Governador
do Amazonas, Gilberto Mestrinho:

— Aquilo não é Mestrinho. Ê Mes¦
trão. Goleada

Não foi fácil a briga do empresário Armando
Klabin para conseguir a mudança de seu domi-
cílio eleitoral para a Paraíba, habilitando-se,
assim, a candidatar-se pelo Estado a uma ca-
deira na Constituinte.

De início, por pressões e manobras de um
político local, o pedido foi negado, cabendo
então um recurso ao Tribunal Regional Elei-
toral.

E foi aí que Klabin "lavou a égua": ganhou de
7 a 0.

¦ ¦ ¦

Mineiro ausente

ATRAÇAO Resposta
Virou atração turística o cavaloUrânio, montaria da Princesa Annedurante sua visita ã fazenda do em-

presário Olavo Monteiro de Carvalho.
Urânio está hospedado até domingo

na Fazenda Marapendi, na Barra da
Tijuca, recebendo visitas e aceitando
cumprimentos por ter sido cavalgado
por tão ilustre amazona.

• Do político paulista Cláudio Lembo,
a propósito das declarações do chefe
da Assessoria Econômica da Fazenda,
Luiz Gonzaga Belluzzo, de que ele
teria reajustado no pico as besteiras e
asneiras que diz:

- A deselegância do Sr Belluzzo é
do tamanho do déficit público.

A programação do dia 21 de abril em São
João dei Rey, divulgada oficialmente, confir-
ma a presença do Ministro José Hugo Castelo
Branco, mas é bem possível que o Ministro não
possa comparecer.

Há três dias, Castelo Branco não vai ao
trabalho e apesar dos exames a que se subme-
teu ainda não sabe, ao certo, se os surtos de
febre de que tem sido acometido são mesmo de
uma crise de malária, como suspeitam seus
médicos.

Zózimo Barrozo do Amaral

HOTEL MERIDIEN COPACABANA
Av. Atlântica, 1020

NOVO ESPAÇO MUSICAL DA MPB
TOM JOBIM ABRAÇÀ CAYMMI

WANDA SÁ
Quinta 17/04, Sexta 18/04 e Sábado 19/04

A partir das 22:30 h - Couvert Artístico - Cz$ 40,00

2a feira no Caderno de Esportes.
De 3a a domingo no Primeiro Caderno

Saiba falar muito mais do que hot dog,
hamburger e milk-shake. Aprenda inglês pelo

melhor método e pelo menor preço.
E você ainda ganha um desconto mensal

crescente. Ligue já e comprove.

SEU MELHOR PROGRAMA NA BARRA - MUSICA AO VIVO
Av. SemambeS» 4700. Reservas 385-2562 ao todo da Bofte TIGER

APRESENTA

Dias 4, 5, 11, 12,18.19,
25 e 26 de abril às 23 h
No Bar Jakui. A música
de um artista que
o sucesso conquistou
a crítica internacional.

Participação especim

gugu liberato
MÚSICA,HUMOR,

ALEGRIA, FANTASIA
E LINDAS BAILARINAS

Sábado e Domingo 17:00 hs
A Partir de 14:00 hs com

REALIZAÇAO CHICO RECAREY
Englfeh Coutm

APRENDA INGLÊS BY THE EXPRESS WAY
Rua Senador Damas, 80 - 5." andar Tel.: 24D-2504 Reservas:

322-2200 - R. 374,
a partir das 18 h.

A entrada dá direito
a um whisky

cheio de bossa.
festival
de verão

\ 
- 

ma—

Proso Ünico: C*$ 70,00 : ; ¦ í I H X
( Com direito a Coca - Cola ImmmJBuÊÊLmmm&m mf i . «Sllfimffiff nrníí
e Cachorro Quente Av. Afranio de Melo Franco 296 — Tel.: 239-4448

* ¥ ¥ ¥ ¥
IkMIntíT-CiHilinenlalRk)

Av. Prefeito Mendes de Morais, 222
São Conrado

CONHEÇA A CASA DA CACHAÇA

Mlàhüca,
armaçóesjf10. 275-80®®

NOITE POTIGUAR
A cultura e a comida
típica do Rio Grande
do Norte em duas
noites inesquecíveis,
com Show Folclórico j ^
sensacional! ¦

Carne de Sol * Arroz* Farofa Da^ua4
Macaxeira * Feijão Verde * Manteiga do \
Sertão * Molho Especial * Galinha à
Cabidela * Balala Doce * Farofa de MilhoFarofa de (ierimum * Queijo de Coalho e
Queijo Manteiga * Doces de Caju, Mamão,
Jaca, Goiaba e 1'mhuzada * Balidas de
Tamarindo, Caju, Cajá e Licores Diversos.
DIAS 18 E 19 DE ABRIL,
DAS 1«> HORAS ÀS 24 HORAS
Cz$ 145,0» POR PESSOA

DE DOMINGO A DOMINGO

O SHERATON BRASILEIRINHQ
A Cosa da Cachaça é uma
cachaça. Você vai, gosta e

repete a dose. E não é pra menos:
o ambiente é alegre

e descontraído, ã beira da
piscina, com batidas de tudo que

você possa imaginar, muito
samba e muito chorinho. Venha
conhecer a Casa da Cachaça.
A noite mais divertida do Rio, no

Sheraton brasileirinho.

Titma FE8TA EM3ambientes *
í O MAJOR CARDAWO j
;$ musical ao vivo do ri° J

£ 4* FEIRA DIA 23 DE ABRIL Ia ETAPA £
DO Io FESTIVAL DE KARAOKÉ DO RIO £
BOITE VOGUE: *
R. Cupertino Durão, 173-Leblon ¦¥¦

Reservas: 274-4145 •¥
fÇ Progr. Musical e Produção: Eladio Sandoval
m E VEM Aí VOGUE 2. +

(S)
Rlo-SIm-atori! k>U4? ? ? ? ?

HOTÉIS H0RSA
Itt.SlM |(\\|| IH IMSCIN VH0TE1.NACION\l RIO
A». Sii intuT, 769 - São Conrado ¦ Resênas: ft 322-1000 H.14Lmbratur 02137-00 250 BRASIL

JORNAL DO BRASIL  sexta-feira. 18/4/86 o CADERNO B
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HOROSCOPO MAX KLIM
MUSICA Dom Marcos Barbosa RELIGIAO por exernplo Joana D'Arc, que apelou 1"1 para o de seu tempo ante um tribunal ¦ ARIES — 21 de margo a 20 do abril ¦

Branms j? Fi spa i s ssisrepassoumaistarclede
Hi dade da Moeda que^la faria mi ± lOOCllO Outro ponto a lembrar e que Joao «asf°r.es desfos mementos deregen-

_ J_ . _ _ _ almas das pessoas, porque dela Paulo II nao aprovou de modo algum cia do So!em Aries- Va'onzagao pessoal
^.trPi.SS.QO 6 resultava o culto do dinheiro. O pobre j& ¦¦ TeologladaLibertapao talcomoLeonardo wcTjSse™foS&''fSTite
Cltl CIOCIU.V V nao tinha mais a liberdade de ser pobre, H LiQ V\Q Boff passara a ensinsi-la nas pegadas do decisoesll interessam ao uturodevendo pensar constantemente no di- II M T~ dj L)dj seu verdadeiro criador, que foio peruano , Totmo1 nhelro, pesadelo que devla ser apenas J- Gutierrez. O Papa sempre afirmou que ¦ TOURO - 21 de abnl a 20 de maio
T ^"W*T" ananatrin riosareentariosedosmiserdveis. "L havia uma Teologla da Ubertacao aceita- °ia de muita sorte em favor do taurmo
lUI It/ A instabilldade da moeda contribula para vel, desde que como declarou mals recen- XaTaoss^

 a instabilldade moral: o clima do jogo, do ' . temente, "puriflcada de certos erros ™®5ao«™
Luiz Paulo Horta lucro facil, da "vida melhor", do golpe. documento mais recente, longe de anular aS rnulto bem^Sos a ComoensaLUlZ a  destruia as virtudes da poupantja e do o do ano passado (Ii«traSfto Mbre Alguns g 

iwrriu o torTidi^a-Cfcmpensa
eauilibrio domestico: para que guardar Aspectos da Teologia da Liberta^ao) de- noHiranin

f \ concerto de quarta-feira a noite da Orques- ^ djnheiro que se evaporava pela in- "ao s6,os bispos realmente fieis em guar- termina que deve ser lido como continua-
¦ I tra Sinfonica Brasileira, no Teatro Munici- flacao'' a • como tamb6m nos> °? simples ?ao do precedente, que guarda todo valor; ¦ "EMEOS — 21 de maio a 20 de

pal lotado, comegou com 35 minutos de amra „nrn mnPfia sacerdotes e at6 mesmo os leigos, que como preferiu adotar por tltulo Liberdade |.u.nho . . ,
atraso. Nelson Freire ia tocar, logo no inicio, P=tJvpfT nnw-os coneelados E se todo 0 e 0 «e sf,r Crista e a Libertapio. Agora, pelo Cardeal mS!^!0 fnrtT nmConcerto n° 2 de Brahms para piano - obra que ^vde* ?esw 

DemSo em dtahdro ^ ?° Pap! Nf?(no,ser\tido dei^sca11' Gantin, Prefeito da Sagrada Congregagao at udnfrip nplna. n rtxma? aue es.Tmesmo Brahms declarou nao ser "para mocinhas". SSffSriStatae De^Tcom^vto pen q^e ! * .ao transmitir-nos para os Blsp0S) enviou o Papa Joao Paulo So interfeHndo em sua rota Aooio emO Teatro Municipal tem dois pianos de concerto sa cor? os das no c'h?0 E isto tucj0 teve no,s d.os ^ff5 II aos bispos reunldos em Itaici, um do- . ... persjst a jnstabilidade em rela-
(Steinway). Nelson escolheu i£n deles - direito f^m gSSSEt, de cer£ mS S ^ntaYofsSSlf P^^ ^gundo 

tre- 
>= a -ab^de^

minimodopianista.Nahoradecomegaroconcerto, suspensaodo sil^ncioobsequiosoquefora Q ee inamentos. chospublicadospelosjomai^ao^^^rque cuidado
era o outro piano que estava no pialco. Nelson imposto a Frei Leonardo Boff. Mas as Em artigo da semana passada sobre as a i^ejano ur^u prae MMinpeimar^um B CajjCER _ 2i de junho a 21 de
cobrou, com toda razao, o escolhido — que estava poucas noticias sobre o caso nem sempre Confertncias Episcopais esclarecia Dom papei aeucaao e unporranw ao mesmo juih0
encostado em um canto dos bastidores. O publico foram exatas, apresentando o fato como Jos6 Fernandes Velloso, Bispo de Petrdpo- tempo , em_iavor aa j^u?a social e aa A sexta-feira dara ao canceriano boa
esperou pacientemente ate que a troca fosse realiza- uma vit6ria do censurado e uma aprova- lis, que estas nao foram fundadas por equity"®' aa imvaguaiaa a s aire possibilidade na consolidagao de ganhos
da. Mas isto nao devia acontecer num teatro s6rio. gao sem mais da Teologia da Libertacao. Jesus Cristo, como os bispos tendo Pedro "J^os, aa consiruQao ae uma e fortaledmento de posigoes profissio-

Acalmada a turbul6ncia, a OSB abriu o concer- Por isso 6 oportuno lembrar, como o
to com o extraordinano solo de trompa de que fez 0 bisDO franciscano ex-orofessor de insuiuiQoes recenies, agora reguiamenui roraiosa "nara aup , Pessoas proximas. Manitestagoes
nenhumaquantidadede audi?6esmataanovidade. Bo£f, Dom Boaventura Kloppenburg, que nj^deraosermiitoate^pMa^oMra- correta e necess&ria Teologia da Liberia- ^tFAn' ^ h°Nelson respondeu em estilo cantante; e o concerto a graga agora concedida ao te61ogo nao ?nmento dos bisdbs de ^a^eeiao mas <?ao se desenvolva, no BrasU e na America ¦ ,^®A0 ~22 |ull^°a.22 d® a9°s;?
desenvolveu-se como um diilogo altamente artisti- significa aprovagao das suas teses, que nao Doderao anular a autoridade e a'liber- Latina, de modo homogSneo e nao hetero- Ho!!o?i hnfB nn pntsnt^mnrnrar ma,rfrco entre duas for?as respeit6veis. Isaac Karabt- comprometiam a divindade de Cristo e ri ri prie cada um a Donto de tornarem-se geneo com relagao & Teologia de todos os ^ivinAnr1« rta com^fnichevsky tem hoje nas mftos um Instrumento que ymlderavyn a lirej, step.es lund.q. tmpos".
passou por uma mutacjao qualitativa — mal compa- dos apdstolos, nao^ passando por isso de indlspensivel entre cada bispo e o Papa. E seria muito oportuno que os Bispos, tisfeito. Bom quadra na vivenda afetiva,rando, como se o ruido de um Volkswagen estivesse uma instituicao humana, que os homens ^53^ estava totalmente errada certa im- como solicitou PaiSo Rodrigues, autor do espedalmente na segunda metade doapontodetransformar-senoronronardeumMerce- podem mudar a vontaae, segunao os tem- prensa ao pretender que alguns bispos do livro Igreja e Anti-Igreja, informassem dia.
des. A OSB j& tem inflexdes de uma orquestra de e./?s lugares. Seus llvros aevem ser BrasQi ao comunicarem a Joao Paulo II claramente os fieis sobre o verdadeiro sen- ¦ viRGEM — 23 de agosto a 22 de
primeira classe, agradecendo os enxertos que corngia°s e seu ensm^enro rnuu-o rera Suas preocupagoes, estariam constituindo tido e as condigoes do t6rmino do sil^ncio setembro
reforgaram. Alguns excessos dos Mmpanos nao di- ae ser pruaentemente nscanzaao para nao .<um casaj p^alelo", que a CNBB nao imposto a Leonardo Boff, que nao consti- Trato pessoal que interfere diretamente
minuiram a importancia do trabalho da orquestra entrar em contradigao com a doutrina poderia tolerar... Ora, nao so cada bispo, tui de modo algum um premio e continua em sua rotina de trabalho. Voce tera
do seu regente titular. autentica da Igreja. A isso estarao atentos mas ate mesmo cada cristao tem o direito a exigir a corregao de seus erros. condigoes de solucionar problemas e

encaminhar pianos, espedalmente se
nao se curvar facilmente a oposigao.
Vivencia intima em dia regular. Procure

ASCOBRAS VERlSSIMO GARFIELD JIM DAVIS mostrarseus sentimentos. ^
lli^TOUUl |( roMt°R°o!TE°E SeSCOBRI que - 

23 de setembro a 22 de

-r . -7 EUgreigQl nAo ME QSIXO? 
UNS 

^2^ S ^1^?^^^
-J ——y____J T gM ItJPO'. J* valores; ine^sperados^e^ melhorar posigoes

¦' seus assuntc)s profissionais. Trato muito r
PEANUTS CHARLES M. SCHULZ IDI-OTAS OTA bem disposto que Ihe dar^ possibilidadeA\ /tcorf f-)HP atim\ H ———— v. de solucionar problemas domesticos.

• wSjfSmSromiPftS ( FoPpARAR^ (siU AU3L1MA OU-)® \[\ <] £ IMP^cN/Wm^tfl^^eTTA.' Amor carente de maior atengao. De-

LHAOODfSS S V V^gOO»Sy| \\\l III BMWOIW'BmilJ'SAGITARIO 22 de novembro aLHAOO P&5UACASA. I 
\\ <^_ £ 0 n.TBMCH T^ gATICfl/ Z^Ls ^ 05 MWMO!/ 21 de deze^ro 

_ novembro a

Dia 

em que 0 nativo^e Sagitario recebe

CHICUiTECOM BANANA AMGEU EZttST~
AjflLft | mJO* LavaLpri  |n fit Dia equilibrado em suas linhas gerais. _

Ml^rAHflUL^V:IKBftgIm W (^1^5 ) /^0SM!CpMO^«!ll f PBaGflf KlitigW-\ft™IF OMAGODEID PARKEREHART embora vocS ainda esteja sujeito a in-
\rt «M|*0 WW Fl 

/UM SIG BIG m BIG fluenciasde problemas no trabalho. Bus- :

| 

| 

qu^ 

aceitar co^ri maior ac^i11 

^^^

| 
f~i ~—| 

' 

I | j j—| 7"| i 

'-ti ^j|' 
'' 

3^ii afetivo. Apoio partido de pessoa da fa-- mflia.
irm FAROFA TOM K. RYAN AVIS RAH  BRUNO LlBERATl a peixes - 20 de fevereiro a 20 de

(!!¦,?»».) 0ft w-STsasJB') 

"1

1 

\gjp!°y*r

' 7; grande canhSo (5)
N Z *14 8. habitants da llha'LARDOCELAR HUBERT 

EAGNER BELINDA DEAN YOUNG E MIKE GERSHER ^ w „| g ^csaacn0°(s51151"m i ^—=—^ IPC SI, PAPA*..- e 2Q AH' ^o C4#eO?,y\ \2S?ca!^v^1%fjxhn ,0- mindri0 P06'0 dG
4sn ^ -i.™®

S ^rrLdeu

CEBOLENHA MAURiCIODESOUSA t.'Sm P»'«vr«eH.ve: 
13 ie-

O CONDOBUlNIO  LAERTE —s. _— ceo A pmt mr-AO r>n*k r\ ConsisteoLOGOGRIFOomoncontrar-sedotor-
(— CEBOLINWA! ( DEDO PRESO WA PORTA ENio minado voc^bulo. cujas consoantes jd estao

PODE CHAMAR \ f R3R FAVtX2p\ rv ..NaO TOS50 con ) k J e bom voc^ arranjar n. vjconseguir se soltar nao j inscritas no quadro acima. Ao ^ direita. 6 I
PvtllA I C/Wm T>A K/rt i [ rwM.n ! cofi J V\^ttClf-^3E *ib ESSH NOME / / S ( OUTRA DESCULPA PRA CUE-  GRUDA. y—- dada uma re!ag5o de vinte conceitos, dovendo

o / VpOMA itw/ J5vp*<Oy-r / / 
* 

\ GAR ATRASADO AO NOSSO vp-' sor encontrado um sinfinimo para cada um.
lltfTERFONEfV Vi--rr ^ Y/Zf MAO fPSSoU^NCONTMiT^ = \Tr com o nOmoro do latras entre parfinteses,'todos comogados pela letra inicial da p I vra- I

(CWWU a. 0 0 sT^ \1 / I {(( f ^ /°W\V ) chave. As letras de todos os sindnimos estSo
-y^vf/s ^ "fr tP • ^ V V, ) \ Aw contidas no termo encoberto. respeitando-se as

Cx jL '&0/cS letras repetidas.

^ 
^ ^ 

i —=— 

^ ~ 
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¦ CRUZADAS CARLOS DA SUVA XADREZ  ILUSKA SIMONSEN

HORIZONTAIS — 1 — unidade de medida da oficiSn- forma arcaica da segunda pessoa do plural do presente 1 PANCEVO 85 com 4 GMs. 6 Mis o 3 MFs. Pois P4BR 2DP3CR -C4D _22IB3D_-PBxP
cia biol6gica de uma radiagao ionizante. igual & dose do indicativo do vertoo ir; 22 — qualquer m6dia If » [3 IS [6 R ¦¦ CSmpora, sem impressionar-se com 23IPBxP -C6B 24]CxL Z&IL4BJ -I w
absorvida desta radiagSo que tem num tecido aritmStica de uma potfincia dos afastamentos dos O MIT argentino Daniel CSmpora, hierarquia dos rivais, nao apenas ropotiu 26ICxT'D6T 27)B'" ?'? o q nnmesmo efeito que a absorgdo de um rad, de raios X; eiementos de um conjunto em relac^o a um elemento do 28 anos, no ultimo trimestre do ano o 1° lugar. como marcou um fantistico BxC+ 29IR2g®D6T 30)PxH -uxmu
unidade estabelecida para compensar as diferengas escolhido como origem; produto vectorial do vector 8 8 H° passado, foi responsSvel por um feito escorede 10 pontos (em 13). suficiente 31)TxP-BxP 32 TIB-C4B 33)TxC-Bxl
dos efeitos auando a mesma quantidade de energia posigAo do ponto de aplicagSo de uma lorga pelo . marrantn Hinnn rtn HnstamiB nns mnl- Dara araniear-lhe o titulo dolinitivo do 34ITxP -BxB 35IT6C+ -H2T 361T6T +
irradia a mesma massa de tecido; 4 - moldura vector forga; 24 — interjeipJo que indica rellexSo. |HbT3 des do cltesico "vim. vi e venci"l Grande Mestrel Eis a tabela final: 1°) R2C 37)DxB -B5C+ (0-1)
estreita. em meia-cana. de diversas aplicagfies. entre esclarecimento; 25 — na musica instrumental, estru- Determinado a testar seu potencial D-CSmpora (Arg) 10ps; 2°) A.Haik (Fr)
elas o envolvimento da parte inferior de fustos de tura especial em que geralmente se oscreve o segun-  avaliar sua real forca, o mestre portenho 8.5ps; 3°/5°) A.Rodrigues (Cuba). I.Mo- DIAGRAMA 267
coiunas; parte do piso de um degrau que se projeta do movimento (lento) da sonata, e que sebaseia num decidiu "fazer a Europa" permanecen- rovic (Ch), V.Raicevis (I) 8ps; 6°) Nikolic CB1B98
cerca de tres centimetros alem da face do espelho; tema principal semelhante ao da cangSo alemS, ou do no Velho Mundo durante todo (I.) 7,bps; 7°) T.Horvath (Hun) 7ps; 8") Dano GalvSo - C.B 1898
- a parte superior, ou coroa. do capitel da coluna. cuja comporta duas. tr6s o at6 cinco seg6es, cangSo escrita 16 MMm 18 soaundo somestre de 85 a cata de Sahovic (I) 6.5ps; 9°/10°) M.Keuzevi (I.I. L.fungso 6 transmitir as cargas do entablamento. da sobre esse poema, e que se caractenza pela unidade frfS da^lcionada norma definW G.Todorovic (I.) Bps; 11°) O.Ronat (Fr) (\ cfc |§ &
coberturaou dos pavimentos superiores para a coluna. de inspiragio entre a musica e a poesia 26 — uma das H|  tivadoGM Aaora observando tudo om 6.Sps; 12°/13°) P.Orlov (I). S.Milanovic * « *M-"nrntpnpndo assim o canitel aue 6 aoralmente delicado cinco principals cidades sumerianas; 27 — verificagSo 19 20 tiva ao um. agora, ooservanuoiuao em m . i\ \ t he Hi ® ^x Wm >£V

OU reconstituigSo dos limites do uma propriedade WM ¦¦ retrospectparoco-nos que olo desco- (I.) 4ps; 14") M.lovan^ic (U 3.5ps. ¦ W. .
elementares, do qual existem diversos modolos; 10— - mulato. 29-esculano; 30-sau6;31_ W~ WgT rovi»^ ^Tcom TM M±Mjk ¦instrument musical de sopro caracterlstico da India corpete de mulher. pois o sucesso dicanqaao em lomoiob . „ SL innarinro,; titularios (GMs WM Wfo its Wfo(pi.); 12 - esp6cie de escada tosca utilizada pelos VERT1CAIS - 1 - desenho representative de ratines noste pals fo. enorme e consagrador! B ¦ JUO ^ <M
seringueiros para trepar &s ^rvores; estrado alto, ou e folhas sobre um tecido. papel. etc., 2 — aparelho ^ Veiamos como tudo comegou. ' A ..ti nnrma'l Mk ' 3 f*B I®asqpnio ffiito nn main ou a heira da ^oua. no tronco acessbrio de m^qumas de vapor onde a ^gua est<& em Em setembro. convidado para busca sua 2 e ultima^ormaKNHs ^ tM
das ^rvores. para espera da caga ou da pesca; 13 ebuligSo (pi.); 3 — em Portugal, contrato que faz disputar um certamo categona 8. ao P.Ricardo e outros) e participagao mais ^ W- ft ¦ Ht *t
em composig5o para piano a quatro mSos, a parte no fabricante de carvao vegetal com o dono da lenha. ¦¦ lado de 7 GMs. 2 Mis e 4 outros intonsa e exitosa em provas oficiais (Sul » 4m &.^4™™ *
registro mais agudo. & qual. geralmente. esta confiada quem paga determinada quantia correspondente a ^JIBi jogadores locais. na cidade de Nis. ele Americano. Mundial de tquipes, etc.). PM >
a melodia. a nota geradora da s6rie dos harmonicos cada saca de can/5o; 4 — monge budista; 5 29 na0 apGnas mostrou bom jogo como llustramos a qualidade do |ogo do W%rQ*
superiores ou inferiores. 14 — auto ou representac^o mascara. 6 — febres baixas e continues que acompa- arrobatou o 1° lugar. somando8.5ps em novo GM com uma espetacular partida
popular evocativo das lutas entre mouros e cristSos; nham certas doengas cr6nicas. 7 — unidade de fluxo ^3 posslveis, e superando Hulak (lug). jogada no Campeonato aberto Holan- r
manifestagao ou demonstragao militar para exercicio luminoso no sistema M.T.S.; 9 — bala puxa-puxa feita Jansa (Tch), Kirov (BG) — 8ps, Djukic ^os 85. em Dieven. .^P2D1 -4oP2 -3bC3 -3n3p -3P3p -
ou para preparativos de luta. 15 — cardinal dos com agucar derretido em um corpo graxo. e uma SOLUCOES DO NUMERO ANTERIOR Marjanovic (lug) — 7ps, entre outros. HEEMSKERK x CAMPORA — Def. Arnr, 7conjuntos equivalentes a um conjunto de uma centena qualquer essencia arom^tica (pi ); 11 —espdcie de Tal resultado produziu um certo espan- Eslava ^ r
de membros (em algansmos romanos). 16 — antigo caldeira portatil. de uso na Russia (pi), 13 — pmta HORIZONTAIS pastel, mas, azeitar, gi, segregados. tiro. t0< considerando 0 numero de |ogado- 1)P4BD -C3BR 2)C3BD -P3B 3)P4D -
instrumento de cordas friccion^veis. cuia forma lembra redonda. ponto, 18 — valvula eletromca que contern aluno. ote; granir; fole, aci, on. meda. ao; rarefazes. odilo, ub. res gracjuad0S presentes. P4D 4)C3B -PxP 5)P4TD -B4B 6)C5R MATE EM 3 LANCES
0 bandolim. e cup brago e um prolongamento da caixa somente dois eletrodos o catodo e a placa; 20 sala. clone Devido a este desempenho. o ex- P3R 7)P3B -B5CD 8)CxPBD -0-0 9)B5C , .de ressonancia, antiga danga popular, em andamento imprime movimento. acelerag^o a. 23 —- diz-se de. ou VERT1CAIS — pastoforos. azeitonada. segrel; tiro. ete. lagarada. campeao argentino foi atraido a compe- P3TR 10)B4T -CD2D 1DP4R -B2T Solugao do diagrama zbb ,ILr'^
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MUSICA

Brahms

do diriRir-se diretamente ao Papa. como
por exemplo Joana D'Are, que apelou
para o de seu tempo ante um tribunal
injusto e ilegítimo e passou mais tarde de
relapsa a santa.

Outro ponto a lembrar é que João
Paulo II não aprovou de modo algum a
Teologia da Libertação tal como Leonardo
Boff passara a ensiná-la nas pegadas do
seu verdadeiro criador, que foi o peruano
Gutierrez. O Papa sempre afirmou que
havia uma Teologia da Libertação aceitá-
vel, desde que, como declarou mais recen-
temente, "purificada de certos erros". O
documento mais recente, longe de anular
o do ano passado (Instrução sobre Alguns
Aspectos da Teologia da Libertação) de-
termina que deve ser lido como continua-
ção do precedente, que guarda todo valor;
como preferiu adotar por titulo Liberdade
Cristã e a Libertação. Agora, pelo Cardeal
Gantin, Prefeito da Sagrada Congregação
para os Bispos, enviou o Papa João Paulo
II aos bispos reunidos em Itaici, um do-
cumento de 11 páginas. E, segundo tre-
chos publicados pelos jornais, ao dizer que
a Igreja no Brasil pode desempenhar "um
papel delicado e importante ao mesmo
tempo", em favor da justiça social e da
equidade, da salvaguarda dos direitos hu-
manos, da construção de uma sociedade
humana baseada na fraternidade e na
concórdia", declara esperar dos bispos
uma ação sábia e corajosa "para que a
correta e necessária Teologia da Liberta-
ção se desenvolva, no Brasil e na América
Latina, de modo homogêneo e não hetero-
gêneo com relação à Teologia de todos os
tempos".

E seria muito oportuno que os Bispos,
como solicitou Paulo Rodrigues, autor do
livro Igreja e Anti-Igreja, informassem
claramente os fiéis sobre o verdadeiro sen-
tido e as condições do término do silêncio
imposto a Leonardo Boff, que não consti-
tui de modo algum um prêmio e continua
a exigir a correção de seus erros.

RELIGIÃO

Fiscais

Dom Marcos Barbosa
ÁRIES — 21 de março a 20 do abril '

Indicações fortes de positividade para o
arietino que hoje ainda recebe influên-
cias fortes destes momentos de regèn-
cia do Sol em Áries. Valorização pessoal
e profissional crescente. Afetivamente
você poderá ser forçado à tomada de
decisões que interessam ao futuro.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
Dia de muita sorte em favor do taurino
que recebe influências favoráveis em
relação aos seus ganhos. Possível rece-
bimento de valores imprevistos. Vivência
afetiva muito bem disposta. Compensa-
ção em atitudes de pessoas próximas.Dedicação.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de
junhoMomento favorável a mudanças em sua
rotina de trabalho. Satisfação forte em
atitudes de pessoas próximas que esta-
rão interferindo em sua rotina. Apoio em
família. Persiste a instabilidade em rela-
ção ao amor. Aja com redobrado
cuidado.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de
julho
A sexta-feira dará ao canceriano boa
possibilidade na consolidação de ganhos
e fortalecimento de posições profissio-
nais. Comportamento influenciável dian-
te de pessoas próximas. Manifestações
de carinho. Excelente quadro no amor.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Voltado para a sua vida interior, você
deverá hoje, no entanto, procurar maior
ajuste às exigências da rotina, sem qual-
quer posicionamento revoltado ou insa-
tisfeito. Bom quadro na vivência afetiva,
especialmente na segunda metade do
dia.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de
setembro
Trato pessoal que interferirá diretamente
em sua rotina de trabalho. Você terá
condições de solucionar problemas e
encaminhar planos, especialmente se
não se curvar facilmente á oposição.
Vivência íntima em dia regular. Procure
mostrar seus sentimentos.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de
outubro
Sexta-feira de positivas indicações em
favor do libriano que poderá receber
valores inesperados e melhorar posições
em seu trabalho. Dia compensador tam-
bém em termos afetivos, em razão das
atitudes de pessoas mais íntimas. Satis-
fação interior.

ESCORPIÃO —23 de outubro a 21
de novembro
Superação de problemas em quadro que
mostra a afirmação do escorpiano em
seus assuntos profissionais. Trato muito
bem disposto que lhe dará possibilidade
de solucionar problemas domésticos.
Amor carente de maior atenção. De-
dique-se.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a
21 de dezembro
Dia em que o nativo de Sagitário recebe
boa influência para viagens e assuntos
relacionados ao amor. No trabalho seja
prudente ao assumir obrigações novas.
Em família você deve mostrar menor
preocupação com pequenos fatos da
rotina.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezem-
bro a 20 de janeiro
Dia equilibrado em suas linhas gerais,
embora você ainda esteja sujeito a in-
fluências de problemas no trabalho. Bus-
que aceitar com maior facilidade o tem-
peramento dos que lhe são próximos e
não reaja de forma brusca diante de
opiniões de terceiros.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de
fevereiro
Seu comportamento ditará o resultado
desta sexta-feira, um dia que poderá lhe
reservar momentos muito gratificantes
no trabalho e no amor. Esperanças reali-
zadas e boa disposição para o trato
afetivo. Apoio partido de pessoa da fa-
mília.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de
março
Um quadro de favorecimento, após a
primeira metade do dia, marcará em
realização e alegria a sua sexta-feira.
Compensação na vivência com amigos e
parentes mais próximos. Amor em qua-
dro bastante positivo e recompensador.
Realização interior.

ESCREVIA 

Gustavo Corção em
crônica de 1953 sobre A Instabili-
dade da Moeda que ela fazia mal
às almas das pessoas, porque dela

resultava o culto do dinheiro. O pobre já
não tinha mais a liberdade de ser pobre,
devendo pensar constantemente no di-
nheiro, pesadelo que devia ser apenas o
apanágio dos argentários e dos miseráveis.
A instabilidade da moeda contribuía para
a instabilidade moral: o clima do jogo, do
lucro fácil, da "vida melhor", do golpe. E
destruía as virtudes da poupança e do
equilíbrio doméstico: para que guardar
um dinheiro que se evaporava pela in-
fiação?

Felizmente estamos agora com moeda
estável e preços congelados. E, se todo
mundo ainda está pensando em dinheiro
nesta primeira fase, pensa com alivio, pen-
sa com os pés no chão. E isto tudo teve a
vantagem de congelar, de certo modo, a
suspensão do silêncio obsequioso que fora
imposto a Frei Leonardo Boff. Mas as
poucas noticias sobre o caso nem sempre
foram exatas, apresentando o fato como
uma vitória do censurado e uma aprova-
ção sem mais da Teologia da Libertação.

Por isso é oportuno lembrar, como já o
fez o bispo franciscano, ex-professor de
Boff, Dom Boaventura Kloppenburg, que
a graça agora concedida ao teólogo não
significa aprovação das suas teses, que
comprometiam a divindade de Cristo e
consideravam a Igreja simples fundação
dos apóstolos, não passando por isso de
uma instituição humana, que os homens
podem mudar à vontade, segundo os tem-
pos e os lugares. Seus livros devem ser
corrigidos e seu ensinamento futuro terá
de ser prudentemente fiscalizado para não
entrar em contradição com a doutrina
autêntica da Igreja. A isso estarão atentos

atrasado e

forte

Luiz Paulo Horta

não só os bispos realmente fiéis em guar-dar a fé, como também nós, os simples
sacerdotes e até mesmo os leigos, quetemos todos o direito e o dever de ser
Fiscais do Papa. Não no sentido de fiscali-
zá-lo a ele, que é infalível ao transmitir-nos
a doutrina, mas no sentido dos Fiscais de
Sarney, isto é, de zelarmos pela obediência
às suas orientações e ensinamentos.

Em artigo da semana passada sobre as
Conferências Episcopais esclarecia Dom
José Fernandes Velloso, Bispo de Petrópo-
lis, que estas não foram fundadas por
Jesus Cristo, como os bispos tendo Pedro
e seus sucessores por chefe. Trata-se de
instituições recentes, agora regulamenta-
das pelo novo Código de Direito Canônico,
que poderão ser muito úteis para o congra-
çamento dos bisçfos de uma região, mas
não poderão anular a autoridade e a liber-
dade de cada um, a ponto de tornarem-se
as Conferências como que uma instância
indispensável entre cada bispo e o Papa.
Assim estava totalmente errada certa im-
prensa ao pretender que alguns bispos do
Brasil, ao comunicarem a João Paulo II
suas preocupações, estariam constituindo"um casal paralelo", que a CNBB não
poderia tolerar... Ora, não só cada bispo,
mas até mesmo cada cristão tem o direito

concerto de quarta-feira à noite da Orques-
B 8 tra Sinfônica Brasileira, no Teatro Munici-

pai lotado, começou com 35 minutos de
atraso. Nelson Freire ia tocar, logo no início, o
Concerto n° 2 de Brahms para piano — obra que o
mesmo Brahms declarou não ser "para mocinhas".
O Teatro Municipal tem dois pianos de concerto
(Steinway). Nelson escolheu um deles — direito
mínimo do pianista. Na hora de começar o concerto,
era o outro piano que estava no palco. Nelson
cobrou, com toda razão, o escolhido — que estava
encostado em um canto dos bastidores. O público
esperou pacientemente até que a troca fosse realiza-
da. Mas isto não devia acontecer num teatro sério.

Acalmada a turbulência, a OSB abriu o concer-
to com o extraordinário solo de trompa de que
nenhuma quantidade de audições mata a novidade.
Nelson respondeu em estilo cantante; e o concerto
desenvolveu-se como um diálogo altamente artísti-
co entre duas forças respeitáveis. Isaac Karabt-
chevsky tem hoje nas mãos um instrumento que
passou por uma mutação qualitativa — mal compa-
rando, como se o ruído de um Volkswagen estivesse
a ponto de transformar-se no ronronar de um Merce-
des. A OSB já tem inflexões de uma orquestra de
primeira classe, agradecendo os enxertos que a
reforçaram. Alguns excessos dos tímpanos não di-
minuíram a importância do trabalho da orquestra e
do seu regente titular.

JIMDAVISVERÍSSIMO
librou u
&j?õz\co\

AÍ, ACORDEI COM J
FOME^A MOlTE. E

-.COMI LINS BOMBONS
MAô QUANDO ME l_E-
VAMTEI, DESCOBRI QUE
M1NIWA COLEÇÃO DE
BOLAS DE GUDE ESTA-
va sumida! ^

O DIA DE ONTE.M ATE'
QUE FOI LEGALZ1NPO !

NÃO ME QUEIXO.'
WiAWtP-t apunuuA... — -r mJo g§

£M1WOl

CHARLES M.SCHULZ IDI-OTAS

é w&&icu(m, vzfiCAterrA!]/^e> %\ cm
e?iA vieftM 5?ai&jjES etmsiA m aóíçmta^ /
E o íg.TKAÇcü TCV/Vy .65#

'SERA QUE ATIN'
GIU ALGUMA OU-"—TRA COISAS

MAS ONDE ELA
FOI PARAR? y

AQUELA BALA DE CA
NHÃO DESTRUIU OTE
LHADO DE SUA CASA!

-W PPOFltflONAL^

. Vc SACRIFÍCIO//

A DOUTORA

ANGELI
IjiSA—

y^NOSSAfCOMO >
feStfu™W)EeswPRmsANjpo

ouew.
ISSO? PARKEREHARTO MAGO DE ID

£i,6AC0TA!!
/ AINl* N

ESTÁ
íbweMt»

ÚLTIMA
Peperçsp.

aJSB \
esta o ;

BRUNO LIBERATITOM K. RYAN
l/v FARTE t>/f\
ReNteco )
çetraS? J a

Swrf/JAÍ ela NÃc\
-—, "X^rí 

(TeM A/ÊNWUM)
»- V \J\TR4Tl\fo?/i»

A IP $ PAR UMA K*TA
JgUJÇ flRwrAMOÇ'/

VAI -502 pivefiriío %f-
cs feixes p&HfeNcoA ffiSP!

PM a(/6.,LA6A(?ToN

vJÁ StQXW,'/

LOGOGRIFOJerônimo ferreira
6. funeral (8)
7. grande canhão (5)
8. habitante da Ilha

do Sanos (5)
9. macaco (5)

10. minério pobre do
ferro (8)

11. mordaz (8)
12. pão bento (7)
13. próprio do Sandou

PROBLEMA
N° 2 214

t> Ntwi * manca Syndwata. 1MB.

DEAN YOUNG E MIKE GERSHERHUBERTEAGNER
1UIC £!, PAPAI...¦ POSSO peGAJfOSEU

nsir
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' tiVO
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imA/cv&ACA!

EM AND O
TA0£0WM

14. quo tem a aparôn-
cia de carne (9)

15. que tem simetria
Ri PREUSO
ésscí

16. sadista (6)17. sagrado (5)
18. significativo (9)
19. sisudo (5)
20. sopó de um monte

1. cesto do cipó (5)2. da seda (6)3. dividir em seções
4. facção (5) Palavra-chave: 13 le-
5. férreo (8) tras

Consiste o LOGOGRIFO om encontrar-se deter-
minado vocábulo, cujas consoantes já estão
inscritas no quadro acima. Ao lado. à direita, é
dada uma relação de vinte conceitos, dovendo
ser encontrado um sinônimo para cada um.
com o número do letras entre parênteses,todos começados pela letra inicial da palavra-chave. As letras de todos os sinônimos estão
contidas no termo encoberto, respeitando-se as
letras repetidas.
Soluçòas do problema n° 2 213: Palavra-
chave: MARTIROLOGISTA
Parciais: mistago. moratória, mostil, morato.
magia, marlotar, migar. mirro. mostrar, misolo-
gia, morosa, mastil, milagrório, martírio, magis-
trai, magoar, miliar. militar, mitigar, morgar.

MAURÍCIO DE SOUSA
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' 
PODE CHAMAR \

DONALÉOPOLDAMO)
: Í»rrERFONe ? J
foÃtoSirrxi

LAERTE
CZ cebolinwa ! —i
I E BOM VOCÊ ARRANJAR 1
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ILUSKA SIMONSENXADREZCARLOS DA SILVACRUZADAS
P4BR 2DP3CR -C4D 22IB3D -PBxP
23)PBxP -C6B 24)CxC 251C4B -TxP
26)CxT -D6T 271B1R -08T + 28ID1C -
BxC+ 291R2D -D6T 30)PxP -BxPD
31)TxP -BxP 32IT1B -C4B 33)TxC -BxT
34ITxP -BxB 35IT6C+ -R2T 361T6T + -
R2C 37)DxB -B5C+ (0-1)

com 4 GMs, 6 Mis o 3 MFs. Pois
Câmpora, sem impressionar-se com a
hierarquia dos rivais, não apenas repetiu
o 1o lugar, como marcou um fantástico
escore de 10 pontos (em 13), suficiente
para granjear-lhe o título definitivo de
Grande Mestre! Eis a tabela final: 1o)
D.Câmpora (Arg) 10ps; 2°) A.Haik (Fr)
8,5ps; 3°/5°) A.Rodrigues (Cuba). I.Mo-
rovic (Cb), V.Raicevis (I) 8ps; 6o) Nikolic
II.) 7,6ps; 7o) T.Horvath (Hun) 7ps; 8")
Sahovic (I) 6.5ps; 9°/10°) M.Keuzevi (I.),
G.Todorovic (I.) 6ps; 11°) O.Ronat (Fr)
5.5ps; 12°/13°) P.Orlov (l.j. S.Milanovic
(I.) 4ps; 14°) M.lovanovic (i.) 3,5ps.

Por sinal, o ano de 1985 marcou a
revitalização do xadrez argentino com
muitos novos jogadores titulados (GMs— Garcia, Palormo e Câmpora; F.Bragra
busca sua 2a e última norma), Mis —
P Ricardo o outros) e participação mais
intensa e exitosa em provas oficiais (Sul
Americano, Mundial de Equipes, etc.).

Ilustramos a qualidade do jogo do
novo GM com uma espetacular partida
jogada no Campeonato aberto Holan-
dês 85, em Dieven.
HEEMSKERK x CAMPORA — Def.
Eslava
0P4BD -C3BR 2IC3BD -P3B 3)P4D -
P4D 4)C3B -PxP 5IP4TD -B4B 6IC5R -
P3R 7JP3B -B5CD 8)CxPBD -0-0 9IB5C -
P3TR 101B4T -CD2D UIP4R -B2T
12IB2R -P4CR 13IB2B -C4T 14)D3C -
P4T 15)0-0-0 -C5B 161B1B -P4C 171C3R
PxP 18)Cxp -TÍO 19ID2B -D2R 20IP4T -

forma arcaica da segunda pessoa do plural do presentedo indicativo do verbo ir; 22 — qualquer média
aritmética de uma potência dos afastamentos dos
elementos de um conjunto em relação a um elemento
escolhido como origem; produto vectorial do vector
posição do ponto de aplicação de uma força pelovector força; 24 — interjeiçâo que indica reflexão,
esclarecimento; 25 — na música instrumental, estru-
tura especial em que geralmente se escreve o segun-
do movimento (lento) da sonata, e que se baseia num
tema principal semelhante ao da canção alemã, ou
comporta duas, três e até cinco seções; canção escrita
sobre esse poema, e que se caracteriza pela unidade
de inspiração entre a música e a poesia; 26 — uma das
cinco principais cidades sumerianas; 27 — verificação
ou reconstituiçáo dos limites de uma propriedaderural; 28 — mulato; 29 — esculano; 30 — sauá; 31 —
corpete de mulher.
VERTICAIS — 1 — desenho representativo de ramos
e folhas sobre um tecido, papel, etc.; 2 — aparelho
acessório de máquinas de vapor onde a água está em
ebulição (pi ); 3 — em Portugal, contrato que faz o
fabricante de carvão vegetal com o dono da lenha, a
quem paga determinada quantia correspondente a
cada saca de carvão; 4 — monge budista; 5 —
máscara, 6 — febres baixas e continuas que acompa-
nham certas doenças crônicas. 7 — unidade de fluxo
luminoso no sistema M T S . 9 — bala puxa-puxa feita
com açúcar derretido em um corpo graxo. e uma
qualquer essência aromática (pi ); 11 — espécie de
caldeira portátil, de uso na Rússia (pl). 13 — pintaredonda, ponto, 18 — válvula eletrônica que contém
somente dois eletrodos o catodo e a placa; 20 —
imprime movimento, aceleração a. 23 — diz-se de. ou
indivíduo graúdo. importante. 24 — camada de terra
vegetal que fornece a nutrição das plantas. 27 — a
metade do navio do lado da popaLéxicos: Mor; Aurélio o Casanovas.

HORIZONTAIS — 1 — unidade de medida da eficiên-
cia biológica de uma radiação ionizante, igual à dose
absorvida desta radiação que tem num tecido o
mesmo efeito que a absorção de um rad. de raios X;
unidade estabelecida para compensar as diferenças
dos efeitos quando a mesma quantidade de energia
irradia a mesma massa de tecido; 4 — moldura
estreita, em meia-cana, de diversas aplicações, entre
elas o envolvimento da parte inferior de fustes de
colunas; parte do piso de um degrau que se projeta
cerca de três centímetros além da face do espelho; 8
— a parte superior, ou coroa, do capitei da coluna, cuja
função é transmitir as cargas do entablamento, da
cobertura ou dos pavimentes superiores para a coluna,
protegendo assim o capitei, que ê geralmente delicado
e frágil; instrumento para efetuar operações algébricas
elementares, do qual existem diversos modelos; 10 —
instrumento musical de sopro característico da índia
(pl}. 12 — espécie de escada tosca utilizada pelos
seringueiros para trepar às árvores; estrado alto. ou
assento, feito no mato ou à beira da água, no tronco
das árvores, para espera da caça ou da pesca; 13 —
em composição para piano a quatro mãos, a parte no
registro mais agudo, à qual, geralmente, está confiada
a melodia, a nota geradora da série dos harmônicos
superiores ou inferiores. 14 — auto ou representação
popular evocativo das lutas entre mouros e cristãos;
manifestação ou demonstração militar para exercício
ou para preparativos de luta. 15 — cardinal dos
conjuntos equivalentes a um coniunto de uma centena
de membros (em algarismos romanos). 16 — antigo
instrumento de cordas friccionáveis. cuia forma lembra
o bandolim, e cup braço é um prolongamento da caixa
de ressonância, antiga dança popular, em andamento
vivo e compasso binario. originaria da Inglaterra, 17 —
espécie de peixe (esturjào) com cuias ovas se faz o
caviar. 19 — acumulo pataológico de liauido prove-
mente do sangue, em qualquer tecido ou órgão, 21 —

PANCEVO 85
O MIT argentino Daniel Câmpora,

do 28 anos, no último trimestre do ano
passado, foi responsável por um feito
marcante digno de destaque, nos mol-
des do clássico "vim, vi e venci"!
Determinado a testar seu potencial e
avaliar sua real força, o mestre portenho
decidiu "fazer a Europa" permanecen-
do no Velho Mundo durante todo o
segundo semestre de 85 à cata de
torneios e da ambicionada norma defini-
tiva de GM. Agora, observando tudo em
retrospecto, parece-nos quo ele desço-
briu uma 2" terra natal na Iugoslávia,
pois o sucesso alcançado em torneios
noste país foi enorme e consagrador!
Vejamos como tudo começou.

Em setembro, convidado para
disputar um certame categoria 8. ao
lado de 7 GMs. 2 Mis e 4 outros
jogadores locais, na cidade de Nis. ele
não apenas mostrou bom jogo como
arrobatou o 1o lugar, somando 8,5ps em
13 possíveis, e superando Hulak (lug).
Jansa (Tch), Kirov (BG) — 8ps, Djukic e
Marjanovic (lug) — 7ps, entre outros.
Tal resultado produziu um certo espan-
to. considerando o número de |ogado-res graduados presentes.Devido a este desempenho, o ex-
campeão argentino foi atraído a compe-
tir em novembro, no internacional de
Pancevo. localidade próxima à capital.
Belgrado Outra vez um evento cat 8,

Dario Galvão — C.B 1898

BR6 -3P2D1 -4pP2 -3bC3 -3p3p -3P3p
4C2p -7rSOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — pastel; mas; azeitar; gi; segregados; tiro,
aluno. ote. granir; fole, aci. on. meda. ao; rarefazes. odilo, ub,
sala. clone
VERTICAIS — pastoforos. azeitonada. segrel, tiro; ete. lagarada
agonicas, sisorio, rala. duna. emela. efo. azul. ril; fe

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4
Botafogo — CEP 22270

MATE EM 3 LANCES
Solução do diagrama 266: DD4TD!
(ameaça 2)D68 + -H (se R2C,
2IP8T = D + +)

(se . BSR. 2)DxB+ +]

E
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": quanto agora, na onda mundial do tango, ape-

: Uiana Aragao sar de n&0 fazer COncessao dividindo o tango
 em antes e depois de Piazzolla.

EPOIS de quatro anos, o tango esta E dentro da sua singela arrogancia, admite
^e, vo i?" Ta"g0 que e smommo de qUe ..gou mesmo um musico que escrevo pri-As tor Piazzolla, ou como 3 a o defimu meiro para mim, depois para os outros e a
Ernesto Sabato: A musica de Piaz- maioria do povo gosta mesmo 6 da mediocrida-

zoila tern o nariz e os olhos de seu avo, o tango. de" o seu longo afastamento dos palcos brasi-
O resto e dele". Ele e seu quinteto tocam so hoje leiros e facilmente explicavel: "Os paises lati-
e amanha na Sala Cecilia Meireles um reperto- nos americanos tem muitos problemas; o eco-
rio que inclui desde a cl&ssica Adios, Nonino nomico e um dos mais graves e, por isso, nao
ate as composites para o premiado filme Tan- podem me trazer como antigamente".
gos, ainda inedito no Brasil, exceto para os que Mesmo afastado de um publico sempre bas-
foram a sessao de encerramento do FestRio. tante carinhoso com ele, Piazzolla acredita que

Hospedado no Hotel Nacional em sua rapida reencontrara a mesma fiel plateia e que ela so
passagem pela cidade, o mestre, pretensioso nao caia na bobagem de pedir uma musica:
como semDre. so admite falar em espanhol Balada para um Louco (e nem pensar em
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Astor Piazzolla to-
ca hoje e amanhã
na Sala Cecília
Meireles. Afastado
dos palcos brasilei-
ros há quatro anos,
Piazzolla volta com
quinteto e músicas
inéditas, entre elas
parte da trilha so-
nora do filme Tan-
gos, exibido no últi-
mo FestRio. Um
aviso à platéia:
não pedir Balada
para um Loco."Não toco nem que
peçam bis, juro por
mi madre", garan-
te Piazzolla.

Tangos

de Piazzolla

nas noites

do Rio

FIM

pedirem bis porque até nisso sou um homem
corajoso.

Sobre a ausência de cantoras em seu conjun-
to atual, ele só diz: "não gosto de cantoras no
meu quinteto porque, musicalmente, cai":

— Para mim, é uma experiência importante,
até porque meu concerto dura 2hl5min e se o
povo brasileiro não aceitar o Piazzolla só ins-
trumental penso que será negativo para o povo
brasileiro e não para Piazzolla. Até porque, na
Argentina depois de Gardel, não existe mais
nada (claro que existe Piazzolla).

Sobre a música brasileira, o instrumentista
também é enfático: adora o Duo Assad (atual-
mente em turnê européia apresentando como
uma das peças principais o Tango Suíte, assi-
nada por Piazzolla) e cantoras como Gal Costa,
Simone e Leny Andrade. E acha que "a música
rock parece que é composta por Kadhafi: é uma
agressão e me dá medo":

— Eu prefiro o Roberto Carlos a toda porca-
ria do rock.

Ao final da excursão brasileira que ainda o
levará a São Paulo, Belo Horizonte, Recife,
Salvador, Brasília e Porto Alegre, ele voltará
para o Rio, participando do programa Chico e
Caetano, com a provável presença de Tom
Jobim, outra de suas admirações. Desse encon-
tro, talvez saia uma parceria ensaiada há mui-
tos anos "seis, sete anos, não me lembro, ao
certo" com Chico Buarque, com quem ele dei-
xou uma música. E que ele mesmo terá que
ouvir novamente, pois também não lembra
mais direito como era.

Piazzolla assim se refere ao seu quinteto:"estamos juntos há quase 10 anos e hoje toca-
mos como uma só pessoa" (obviamente, ele). O
show é só hoje e amanhã. Apesar de ele jurar"por mi madre que não tocarei Balada para um
Louco". Pena.

BEPOIS 

de quatro anos, o tango está
de volta. Tango que é sinônimo de
Astor Piazzolla, ou como já o definiu
Ernesto Sábato: "A música de Piaz-

zolla tem o nariz e os olhos de seu avó, o tango.
O resto é dele". Ele e seu quinteto tocam só hoje
e amanhã na Sala Cecília Meireles um repertó-
rio que inclui desde a clássica Adios, Nonino
até as composições para o premiado filme Tan-
gos, ainda inédito no Brasil, exceto para os que
foram à sessão de encerramento do FestRio.

Hospedado no Hotel Nacional em sua rápida
passagem pela cidade, o mestre, pretensioso
como sempre, só admite falar em espanhol
(portunhol, nem pensar). Em rápidas estoca-
das, ele só não arrasa com ele mesmo. Até
porque, aos 65 anos, nunca foi tão festejado

quanto agora, na onda mundial do tango, ape-
sar de não fazer concessão dividindo o tango
em antes e depois de Piazzolla.

E, dentro da sua singela arrogância, admite
que "sou mesmo um músico que escrevo pri-
meiro para mim, depois para os outros e a
maioria do povo gosta mesmo é da mediocrida-
de". O seu longo afastamento dos palcos brasi-
leiros é facilmente explicável: "Os países lati-
nos americanos têm muitos problemas; o eco-
nómico é um dos mais graves e, por isso, não
podem me trazer como antigamente".

Mesmo afastado de um público sempre bas-
tante carinhoso com ele, Piazzolla acredita que
reencontrará a mesma fiel platéia e que ela só
não caia na bobagem de pedir uma música:
Balada para um Louco (e nem pensar em
Amelita Baltar). Como ele diz:

— Há 15 anos venho ao Brasil e só pedem
Balada para um Louco, que não tocarei nem se

Diana Aragão

"Eu Sei Que Vou Te Amar"

As incertezas da representação

Susana ScliiUl

ERNANDA Torres e Thales Pan Chacon
formam, o casal sem nome de Eu Sei Que
Vou Te Amar, filme de Arnaldo Jabor, em
exibição no Leblon II e São Luiz I. Du-

rante duas semanas, reconheceram o monstro—o
imenso roteiro, de longuíssimas falas. E nas sete
semanas seguintes trancaram-se em uma casa
para as filmagens, de oito da manhã às nove da
noite. Um ano depois, gravaram as cenas em VT.
Agora, às vésperas de representarem o Brasil em
Cannes, os dois atores falam das filmagens e dos
personagens, que não ficaram afinal sem nomes.
A questão foi decidida, em segredo, no último dia.
Ela seria Vera Lúcia. Ele, Antônio Carlos.

Eu Sei Que Vou Te Amar custou muito
trabalho aos atores, mas a recompensa

está nas telas.

Thales Pan Chacon
"O 

polvo era a câmera,"
"Jjl NTRE os vários méritos de Eu Sei
£i Que Vou Te Amar, o público feminino ,tem saudado com entusiasmo a descober- '
ta de um novo gato. Thales Pan Chacon, 30
anos, paulista, cabelos castanhos, olhos
esverdeados, além de deixar claro quesabe representar, escondeu que também
sabe dançar. Desiludido com um curso de
arquitetura, procurou afogar as inquieta-
ções na arte. Começou a estudar dança, e
acabou fazendo estágio de um ano com
Béjart na Bélgica. Na hora da decisão—ou
dança o resto da vida ou voltava — voltou.
No palco, trabalhou em Escuta Zc, lia-
mlct, BandAid e Chorus Linc, onde foi
descoberto por Jabor. E a respeito do sua
estréia cinematográfica, Thales admite:

Não foi nada fácil. Para mim, o polvo
do filme, o monstro era aquela câmara
negra registrando todos os meus movi-
mentos. Um pavor.

Para quem confessa, sem nenhum pu-
dor, detestar "questionar relação", essa
mania de casais modernos de vasculhar a
própria mente e a do companheiro em
busca dos mais ralos jargões psicanaliti-
cos, Thales saiu-se brilhantemente em seu
primeiro papel para o cinema. Mas não
antes de superar intensa crise, talvez até
mais grave que a de seu personagem.

Na segunda semana, quis desistir.
Me sentia prisioneiro daquela casa. falàri-
do sem parar, decorando as noites laias
que o Jabor mudaria durante o dia. Um
terror.

O ator entrou em pânico. Não sabia
como conciliar aqueles discursos imensos
e a posiçáo das mãos. Para superar a crise,
a compreensão e o estímulo de Jabor e
Fernanda Torres foram decisivos. E livre
do "pânico" dedicou-se, mais relaxado, ao
papel. Se o resultado tem surpreendido, o
mais surpreso de todos é o próprio Thales:

Cinema é fazer uma estréia por dia.
Não tinha noção do resultado, nào vi o
copião. Quando o filme bateu inteiro na
tela, fiquei sem respirar.

Mas não nega. Adorou. E apesar de
uma falta de lógica durante as filmagens,
Thales tece os maiores elogios a Jabor:

Ele tem a maior coragem ao filmar
não uma história convencional, mas uma
história de sensações radicalizadas ao má-
ximo.

No diagnóstico do ator, aquele casal
tinha como problema fundamental "não
agüentar ser amado'. E, em nome dessa
incapacidade, parte para situações absur-
das, tipo "decifra-me ou devoro-te", atra-
vés de uma linguagem metafórica, simbóli-
ca. Em um grau de sofisticação bem diver-
so do próprio Thales, como pessoa ou
como ator. Mais partidário de improvisa-
ções e laboratórios^ Thales tampouco so-
fistica na vida pessoal. E brinca:

Depois do filme, fiquei um ano sem
falar de amor. Ninguém pode saber como
passei a dar valor ao silêncio.

Fernanda Torres
"Meu 

papel era dizer bem dito
*2 E alguém ainda tiver dúvidas do ta-

lento de Fernanda Torres (Inocência,
e os inéditos Com Licença Eu Vou À Luta e' Marvada Carne) é só conferir: em Eu Sei
;Que Vou Te Amar, ela dá um surpreenden-•te show de interpretação, que tem deixado
:os espectadores intrigados: afinal, aos 18
anos (época da filmagem) ela obviamente
passava ao largo de toda a vivência supôs-
tamente exigida pela personagem. Com
uma déscontração oposta ao status de
superstar que vem adquirindo, Fernanda'esclarece:

— Você não precisa sentir para fazer.
•Basta entender. Não sou burra. Se alguém
me explicar um personagem, eu faço. Não
;precisa vivência. E nesse filme, meu papel
não era viver alguém. Era dizer bem dito.

: Tamanha simplicidade, porém, está lon-
;ge de representar todas as emoções deto-
;nadas pelo filme, que ao terminar, há dois

anos, deixou na atriz uma dupla sensação:— Por um lado, adorei fazer, me diverti,
;foi demais. O Jabor me deu todo umparque de diversões de cinema, com direi-
I to a close, grua, e tudo o mais. Mas tam-
;bém fiquei muito desconfiada: será que' ; aqueles imensos monólogos, que pareciamsem pé nem cabeça, fariam sentido na
1 tela?

Fizeram. E Fernanda, animadíssima
com a seleção do filme para Cannes, não

! poupa elogios a Jabor: "Ele conseguiu
; passar tudo que estava na cabeça dele,situações e pensamentos muito pessoais.O filme devia se chamar O Exorcista do

Jabor, porque só tem a ver com os seus
demônios".

Fernanda suportou algumas crises du-
rante as filmagens: picotaram seu cabelo,
engordou, sentia-se sozinha durante uma
viagem dos pais à Europa. Preocupações,
aliás, que não interferiram no seu tra-
balho.

Quando você se preocupa com o pa-
pel, é um terror, tudo pega: você não sabe
onde colocar a mão, pensa no cabelo, quer
ajeitar a roupa. Mas quando você dá a
volta no personagem, quando ele é teu,
tudo dá certo. Espontaneamente, a mão
fica no lugar, a roupa cai perfeita, o cabelo
se ajeita.

Quando Fernanda viu o filme, se emo-
cionou. Depois de inúmeras divagações,
era surdina, com Thales ("ai meu Deus,
onde fomos nos meter, será que isso dá
certo?"), assistia a uma bela história de
amor. E não é outra a sua avaliação de' "Vera Lúcia" e "Antônio Carlos": um casal
em eterna disputa para saber quem ama
mais, quem sofre mais. Um casal que se
mente, ou melhor, que compete com suas
verdades. E ainda um casal dinâmico, que
procura a felicidade sem se estagnar.

Aquele casal não passa por um pro-
cesso realista, psicológico. A realidade,
para eles, não existe. O nonnal não existe.
E um filme amoral, sem antes, nem depois,
nem perguntas ou respostas. Mesmo sem
ser um filme realista é um filme crível. E,
acima de tudo, um filme amoroso.

*
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14hl5m (14 anoa). urn - "qssmzumm ^TT"' ,:TT"~'~^"T!TlSw
Na decada do 20, Cotton Club era um dos pg'\ x!fir ' "*¦ ' ' /

maio famosos night clubs do Harlem, e o filme «ffir' ^fr %
mostra aigumas hist6Has dessa epoca, sempre 4 '"?A -Cf:ao aom do jazz. Um trompetista acaba vendo-se M *envolvido por um bando de gangsters, ao sal- $2, J - |;var a vida do chefe da gang e apalxonar-se por iffi '&>7' <sua namorada. Produgao americana. |p|g|l|p? -v ,, * "/ '¦<^H
BO SEI QUE VOU TE AMAR (Brasilelro). de » "*' 

.{£'¦ *$&Amaldo Jabor. Com Fernanda Torres e Thales C /
Pan Chacon. Sao Luis 8 (Rua do Catete, 307— gay'.J# gHp-fe' J |t; ,f/
286-2290), Leblon-1 (Av. Ataulfode Palva, 301 i-' 'f2hxMk"'-239-5048): 14h, 18h, 18h, 20h, 22h. (18 -Jt, M' ,»f s

Uma discussao aobre o amor, a partir da ^ /j|historia de um casal que se casou muito jovem, '•<teve um filho e se separou dols anoa depois. -•
agio se desenrola quando, numa tarde, a mu-
lher vai ao encontro do ex-companhelro para V* '
disoutirem o amor, a paixio e a aeparaqio. sem j|s
no entanto consegulrem explloar por que 6 Uo , U
f&cil comegar uma paixio e Uo difloll terminar
com ela. ;|
MULHER NOTA lOOO (Weird BoUnoe), de John ,|R #Hughes. Com Anthony Mlohael Hall, Kelly Le &
Brock, Ilan Mitchell-Smith, BUI Pazton. Suzan- ||L ¦¦
ne Snyder e Judie Aronjon. Metro Boavlata -/ ss>
(Rua do Passelo, — 240-1341): I4h, i^Kg ,"IShSOm, 17h40m, 19h30m, 21h20m. Condor"T"1"1. m"» glguelredo M-jr-'^'", """ UK,  l|Mb| i255-2810), Largo do Mtnhario 1 (Largo do | T -
Machado, 29 — 205-8842), Blo-8ul (Rua Mar- |L
quia de S4o Vicente, 52 — 874-4633): 14h30m,
mifcAndwo'^ntoio!" Laura Dern em Marcas do Destino, de
i5h3om, i7h2om, ishiom, 2ih. Barra-s (Av. Peter Bogdanovich: o filme continua emdas Am6ricaa, 4.666 — 320*6487), Ctrloot cnvtfiz* n tip Tin Q tin Pnl Qpin-9(Rua Conde do Bonfim, 338 — 828-8178): CUTiaZ upGlluS 710 iraiaClO 4
I4h60m, I6h30ra, 18hl0m, lBhBOm, 31h30m. 1
Madureira-l (Rua Dagmar da Fonseoa, 64 —
390-2338), Art-Meier (Rua Silva Rabelo. 20 ENTRE DOIS AMORES (Out of Africa), de Syd-240-4544): 14h20m, 16h, I7h40m, 19h20m, ney Pollack. Com Meryl Streep, Robert Redofr,
21h. Com som dolby-stereo.(14 anos). Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Ma-- Dois ami go s, muito timidos e pouco popu- lick Bowens e Joseph Thiaka. Sao Lulz-l (Rualares com as mulheres, assistem pela televisao do Catete, 307 — 285-2296), Pal&cio-l (Rua do
ao filme Frankenstein e resolvem fazer uma Passeio, 40 — 240-6541), Copaoabana (Av. Co-
experiencia semelhante criando a mulher pacabana, 801 — 255-0953), Leblon-2 (Av.ideal. Colocando no oomputador todos oa dados Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-1
e.coordenadas, alem de fotos de mulheres em (Av. das Americas, 4.666 — 325-6487), Tijuoa
revistas eroticas, acabam criando Lisa, a mate- (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): I3h,
ri'alizagao do todos os seus aonhos e fantasias. I5h45min, 18h30min, 21hl5min. Com som
Produgao americana. dolby-stereo. (Livre).
VTUVAS EM DELiRIOS SEXUAIS (Veuves en Base ado nas membriaa da escritora dina-
Chaleur), de Burd Tranbar6e. Com Janny Fee- marquesa que publicou um livro — Out of
ling, Richard Allan, Barbara Stephen e Diane Africa — sob o pseudonimo de Isak Dineaen. A
Dubois. Orly (Rua Alcindo Ouanabara, 21): de historia comega quando uma jovem herdeira
2* a 6a, as lOh, llh30min, 13h, 14h30min, casa-se com um barao sueoo e vao morar no
I8h, I7h30min, lSh, 21h30min. Sabado e do- Quenia. Ao descobrir a verdade aobre o marido
mingo, a partir das 14h30min. Scala (Praia de e^a 86 separa e apaixona-se por um aventureiro
Botafogo. 320 — 268-2545): 14h, 15h30mln, branco, mas uma s6rie de tragediaa acontecom
17h, 18h30min, 20h, 21h30mln. Tijuca-Palaoe e.ela 6 obrigada a voltar para sua terra. Produ-
2 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4810), 5&° americana. Oanhador do Oacar em sole
Aator (Av. Miniatro Edgard Romero, 238 categories: filme, diretor, fotografia. roteiro
390-2036): ish. lShaomin, 18h, 19h30min, adaptado, trilha sonora, direijao de arte e som.
21h.,'1®,a"™' pKyOOLPE DE TIRAS (Lea Ripoux), de Claudelime porno. ly Ztrii Com PhiliDDe Noirct. Thierrv Lher-

nar com titulos de boa qualidade. Cine- O / 7 TtlTl Highsmith, 
a rainha da angus-

m„ _onho L/ UL l/L/H V-/ O segundo, premiado Palmama e sonxio. de Ouro em Cannes, em 84, a despeito. gun -' das opin!6es pouco anlmadoras de Ar-
proprio diretor, Jabor, parece |Mr .^kX naldo Jabor ^ ^ dos mais densos

nnp jBB filmes ja feltos sobre o ca6tico triangulo
I M Pai-mae-fllho. De Natassja|fe, \ '& Kinski interpreta ananda Thales Pan Chacon, " 41 mkt ' 4IH Os rescaldos do Oscar ainda predo-

personagens sem nome, se encontram 1*!F>; , JpK . > '^^8 mlnam entre as continua?6es. 0 Beijo
em um grande playground psiquico pa- \ | Sm. Wjmff} da Mulher Arantaa segue rendendo os
ra discutir ' o chamado amor dos dias - X^f* I ' JIhI mais justiflc&veis elogios & interpreta-
de hoje. O resultado deste belo filme &#&***¦ A <4 '^xwK cao de William Hurt. Raul Julia, no
(que representara 0 Brasil em Cannes), - iMmtf"lin^n'^'' W^ri PaPel do preso politico Valentim, nao
define Jabor, "6 uma comedia dramati- *Hp(Kf''" 1 merecia, no entanto, que o brilho de sua
ca da ridicula tentativa de descobrir um %$'¦'. I§p3'' 1 atuagSo estivesse sendo tao ofuscado. Luiz Antonio Mello
sentido para as vidas". V'^^v- ^ ,>lm Entre D®'8 Amores, premiadissimo, ' ¦

Oscar de melhor filme estrangeiro de 1 *''* '•"•* ;'"> - "dl costuma agradar mais pelo visual do S skatistas do Rio estao lubri-
86, A Historia Oficial, do argentino Luis JH que por sua histdria; 0 que 6 um tanto m. m &cando, febrilmente, as rodi-
Puenzo, e capaz de comover os mais B||Hr iHlig^- \ * |H quanta suspeito. 3& Agnes de Deus iwleter^^del^fa reeadaa^foduroes. So se lamenta que um filme tao jgiWi. - %prende a aten?ao pela excelente inter- Sk^e^adadfvWeosSbom sobre o tema a repressao militar pretaQao jovem da Meg Tilly, ao lado tos que certamente vao fazer o Robin— ainda nao tenha sido realizado por W>Ml das veteran as Jane Fonda e Anne Ban- Hood Pub, no Alto da Boa Vista, se
aqui. Ja Cotton Club, do genial Francis «&¦ croft, embora a trama nao seja 14 ess as transformar num banho libio de ex-
Ford Coppola, nunca poderia ter sido coisas. plosivas emo?oes. Vai ser lanpada a
feito no Brasil. O clube em que se passa Quem gosta de emoQao tem encontro revista Yeah!, a primeira pubUcaQao
a historia flea no Harlem, NY, e 0 pano marcado hoje no Esoteric Shopping fe to^or Snte'do^S^ue tevoude fundo da trama 6 excelente jazz dos Center, na Tijuca. Em prlmeiro lugar, muito tombo nos confins de Campo
anos 20. Entre as estreias, porno k parte, ser& exibido 0 belissimo Exealibur, de _

ainda Mulher nota de John ^fldtafc- John Boorman, uma viagem fant&stica
Hughes, com a presenga, no papel- (nos dois sentidos) ^ Inglaterra do Rei^^_|gMM|Ml|liM||^E^Vw^ra^H

Arthur e de seus Cavaleiros da T6vola8S|H^SfflgF®e^toJ|^^H
Redonda. Ap6s 0 filme, haverft WBKC lfesJL^^PrSjt^ij|tf|gM
debate com os exot^ricos Car- ¦2^1r3^y«l|2IB^l^*e®B
los Vera Martins e Bosco ^R||Hpf^Kf|MES9|H|||^K|B

Natassja Kinski, em Pans Texas; numa o periodo da Magia e da Razao. Em
comovente intetpvetaQao tempo: a do filme 6 em

Victor Lanoux, Micheline, Claude Chabrol no olnema. Um dia, o gala da fita p4ra a cena.^^^^K * I si' 240. De 3" a domingo, as 20h30r
Camille de Casablanca. Cinema-1 (Av. Prado sai da tela e convida-a para jantar e dan;ar.^^^^^H|^'wl?;^^|fiNHQMRM^^B 21h30min. Sexta a domingo, matines, a:

Produsio americana, At4 dia S7 de abril.
Margaret Nelson, Dominic Guard, Dois iovens nrocuram trabalho numa ae£n- ¦ Um hino de amor ao cinema e aos cindfiloa,Oray, Karen Robaon e Jane Vallis. 0ia de empregos e nto conseguem. Por vingan- Woody Allen raaliza seu melhor filme deBde MMM 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HBrunl-Ipanema(RuaViscondedePiraJ&,37l— ?a, 

resolvem assaltar a residincia dOB respon- Manhsnttan: engenhoso. sensivel, A Rosa brln- EXTRAS14h, I6h, I8h, 20h, 22h. Art- saveis pela agencia e. embora na primeira ca com a prtpria linguagem oinematogrAfica _._ ... . . , „

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hcaaaahopping3(Av. 

Alvorada, via 11, 2.150— tentativa tenham obtido exito, na segunda pas- para traduzir o universo encantat6rio que en- ^^bui), de Jc^in Bo<

^^^^^^^^^^^^^^^^¦325-0748): 

(14 sam a ser perseguidos pela policia e fogem volve o cinema - e os ^™rie fu^^ mcoi^^amao^ HNo comeQO do seculo, num s&bado Dia dos para as montanhas. Produ9ao francesa. Q AIIIOo AMERICANO (The Amerioan 20h, no Esoteric Shopping: Center, Rua
Naznorados, um grrupo de meninas de uma AQNES DE DEUS (Agnes of God), de Norman Friend), de Win Wenders. Com Dennis Hopper, de Bonfim, 123. Ap6s a sessao havera di
escola faz um piquenique a Hanging Hock. Jewison. com Jane Fonda. Anne Bancroft, Meg Brunno Oanz, Lisa Krauzer e participa^ao es- ^ jEflHSBBilMl^^M (18 anos).
uma rocha vulc4nica e misteriosa. Tree alunaa Tilly, Anne Pitoniak, Winston Rekert e Qratien pecial de Nicholas Ray, Samuel Fuller e Peter ^ hist6ria do Rei Arthur e sua i
desaparecem nas frestas da rocha e, dias mais Gelinas. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribei- Lilienthal. Cineolube Estaqio Botafogo (Rua migica — Exealibur — simbolo do pod«tarde, somenteumadelas6encontradadizendo ro, 502 — 256-4588): I4h, 10h, 18h, 20h, 22h. Voluntdrios da PAtria, 88 — 286-6149): W$$0M. justiga. Na Inglaterra, dividida em pecnAo se lembrar de nada. Quanto as outras, Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 615): 15h, I7hl5min, 10h30min, 21h45min. At^ dia 24. feudos, o Rei Arthur reiine seus cavalei
desaparecimento mdgico parece ser como em 17h, 19h, 21h. (16 anos). (14 anos). Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamber- torno da T&vola Redonda, segundo a ir
Peter Pan, que se recusa a crescer e se abriga Uma jovem noviga dd k luz e momentos Um homem, que sofre de uma doenga in- laineMako. Bruni-Meier(Av. Amaro Cavalcan- ^ do mago Merlin. Adaptacao do I
para sempre na Terra do Nunca. Produgao mais tarde a crianga 6 encontrsda estrangula- ourAvel aos 35 anos de idade, recebe um dia ti, 105 — 591-2746): l5h, l7h, I9h, 2lh. (14 Morte de Arthur, de Mallory. Producao
australiana. da. Ela demonstra nao se lembrar do nascimen- visita de um desconheoido que quer contratd-lo anos). cana.to nem de como engravidou. O filme discute as para assassinar um mafioso no metro de Paris, Segundo filme sobre o guerreiro Conan dos wirrMTv-i qAn mats_w0 beuO DA MULHER-ARANHA(Brasilci- opinioesdivergentesdeumapsiquiatra, desig- em troca de uma grande quantidade de dinhei- povos barbaros. Em sua nova aventura elo O EVANOELHO fi^QUNDQ BAO MATE
l^ro), de Hector Babenco. Com William Hurt, nada para saber se a freira e mentalmente ro. Produg&o americana. encontraumaprincesaafricanaqueforavendi- Vangelo8econaoBsatteo),de Pier Paolo.
Raul Julia, Sonia Braga, Jose Levvgoy. Milton capaz, e a mad re superiora do convento, que da como escrava. Eles partem juntos para rou- m.Com Er^ique Irazoqui, Marguerita. C
Goncalves Miriam Pires, Nunco Leal Maia, sustenta a posaibilidade de ter havido um mila- QUANTO MAIS QUENTE MELHOR (Some bar uma chave magica guardada por um magi- Seumo di Porto e Otero bestein. Aman
Fernando Torres e Denise Dumont. Odeon (Pra- gre. Producjao americana. Like it Hot), de Billy Wilder. Com Marilyn co invencivel. Produgao americana. 21h, no? Cineolube Macunaima, Rua
q* Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835): 14h, CARMEN DE OODARD (Prtnom Carmen), de Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. Opera-2 A kscolA NO CINEMA- HISTORIAS BRASI- mimSl B u?rioai?o rviLn h9(sp,16hl0min, 18h20min, 20h30min. Roxy (Av. Jean-Luc Godard. Com Maruschka Detmers, (Praia de Botafogo, 340 —260-2545): 14h, 16h, ,RTRAR _ F.vihin/iri Hp' i^rnflR do Clnnma
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Laura Dern em Marcas do Destino, de
Peter Bogdanovich: o filme continua em

cartaz apenas no Palácio-2

Maurico Stycer

SE 
a meteorologia não se enganou,

desta vez o outono chegou mes-
mo. E com ele, finalmente, os

letreiros dos cinemas voltam a se ilumi-
nar com títulos de boa qualidade. Cine-
ma é sonho.

Eu sei que vou te amar, segundo o
próprio diretor, Arnaldo Jabor, "parece
chato, mas não é. É um filme que eu fiz
com a maior emoção e sinceridade, que
eu acho que ficou o maior barato". Fer-
nanda Torres e Thales Pan Chacon,
personagens sem nome, se encontram
em um grande playground psíquico pa-
ra discutir "o chamado amor" dos dias
de hoje. O resultado deste belo filme
(que representará o Brasil em Cannes),
define Jabor, "é uma comédia dramáti-
ca da ridícula tentativa de descobrir um
sentido para as vidas".

Oscar de melhor filme estrangeiro de
86, A História Oficial, do argentino Luis
Puenzo, é capaz de comover os mais
durões. Só se lamenta que um filme tão
bom sobre o tema — a repressão militar
— ainda não tenha sido realizado por
aqui. Já Cotton Club, do genial Francis
Ford Coppola, nunca poderia ter sido
feito no Brasil. O clube em que se passa
a história fica no Harlem, NY, e o pano
de fundo da trama é o excelente jazz dos
anos 20. Entre as estréias, pornô à parte,
há ainda Mulher nota 1000, de John
Hughes, com a presença, no papel-
título, da no mínimo estonteante Kely
Le Brock, A Dama de Vermelho de
Gene Wilder.

O alemão Wim Wenders corre por
fora. De sua autoria não há nenhum
filme novo em cartaz, embora O Amigo
Americano e Paris, Texas, ambos em

Sonhos de

outono

Natassja Kinski, em Paris Texas; numa
comovente interpretação

reapresentação, sejam pesos pesados. O
primeiro, interpretado por Dennis Hop-
per e com participação especial de Ni-
cholas Ray (já falecido e sobre quem
Wenders fez um filme, ainda inédito no
Brasil), é uma adaptação do romance de
Patricia Highsmith, a rainha da angús-
tia. O segundo, premiado com a Palma
de Ouro em Cannes, em 84, a despeito
das opiniões pouco animadoras de Ar-
naldo Jabor, é um dos mais densos
filmes já feitos sobre o caótico triângulo
pai-mãe-fllho. De quebra, Natassja
Kinski interpreta a mãe...

Os rescaldos do Oscar ainda predo-
minam entre as continuações. O Beijo
da Mulher Aranha segue rendendo os
mais justificáveis elogios à interpreta-
ção de William Hurt. Raul Julia, no
papel do preso político Valentim, não
merecia, no entanto, que o brilho de sua
atuação estivesse sendo tão ofüscado.
Entre Dois Amores, premiadissimo,
costuma agradar mais pelo visual do
que por sua história; o que é um tanto
quanto suspeito. Já Agnes de Deus
prende a atenção pela excelente inter-
pretação jovem da Meg Tilly, ao lado
das veteranas Jane Fonda e Anne Ban-
croft, embora a trama não seja lá essas
coisas

Quem gosta de emoção tem encontro
marcado hoje no Esoteric Shopping

! Center, na Ttjuca. Em primeiro lugar,
| será exibido o belíssimo Excalibur, de

John Boorman, uma viagem fantástica
| (nos dois sentidos) à Inglaterra do Rei
Arthur e de seus Cavaleiros da Távola1
Redonda. Após o filme, então, haverá
debate com os exotéricos Roberto Car-
los Usinato, Vera Martins e João Bosco

I Viegas. Tema: a fase de transição entre
o período da Magia e da Razão. Em
tempo: a cópia do filme é em video.

VÍDEO

Os

skatistas

também

têm uma

revista,

"Yeah!

Luiz Antônio Mello

S skatistas do Rio estão lubri-
II ficando, febrilmente, as rodi-

nhas de seus bólidos. Afinal,
hoje tem noite de gala, regada a muito
rock e uma enxurrada de vídeos inédi-
tos que certamente vão fazer o Robin
Hood Pub, no Alto da Boa Vista, se
transformar num banho líbio de ex-
plosivas emoções. Vai ser lançada a
revista Yeah!, a primeira publicação
brasileira dedicada somente ao skate,
feita por gente do ramo que levou
muito tombo nos confins de Campo

CINEMA

estréias
MARCAS DO DESTINO (Uuk). de Peter Bog-danovich. Com Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz,Estelle Getty, Richard Dysart e Laura Dern.Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541):I4h, íehiomin, labSOmin, 20h30min. (14anos).Baseado na história real de um rapaz de 15anos vitima de uma doença que lhe deixa orosto completamente deformado. Embora sejadiferente dos outros rapazes de sua idade, suamãe procura criá-lo como um jovem normal,freqüentando a escola e relacionando-se com osamigos. Ele se apaixona por uma moça cegamas o romance ó ameaçado pelos pais dela queinsistem em contar toda a verdade à filha.Produção americana. Prêmio de melhor atriz
(Cher) no Festival de Cannes de 85. Oscar demelhor maquilagem.
A HISTÓRIA OFICIAL (La Historia Oficial), deLuis Puenzo. Com Norma Aleandro, Hector
Alterio, Analia Castro e Chunchuna Villafane.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Comodoro (Rua Haddock
Lobo, 145-264-2025): 15h, 17h, 19h, 21h. (10anos).

A história recente da Argentina mostrada
através de um casal bem-sucedido — ele, ura
alto executivo e ela, professora de História, com
uma filha adotada de cinco anos. Aos poucos a
mulher vai tomando conhecimento da realida-
de à sua volta e descobre, horrorizada, que o
marido tem ligações com as forças paramilita-res e a filha ó uma das milhares de crianças queforam afastadas dos verdadeiros pais, presos e
torturados pela ditadura militar. Produção ar-
gentina que ganhou este ano o Oscar de Melhor
Filme Estrangeiro.
COTTON CLUB (Cotton Club), de Francis Ford
Coppola. Com Richard Gere, Gregory Hines,
Lonette McKee, James Remar e Diane Lane.
Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235-
4895), Art-Sáo Conrado 2 (Estrada da Gávea,
899-322-1258): 14hl5m, 16h40m, 19h05m,
2lh30m. Art-Sáo Conrado 1 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 14h60min, 17hl5mln,
19h40min, 22h05min. Para todos (Rua Arquias
Cordeiro. 380 — 281-3628): 14hl5m, íehaOra,
I8h45m,.21h. Art-Tijuca (Rua Conde de Bon-
fim, 406 — 254-9578), Art-Madure ira (Shop-
ping Center de Madureira — 390-1827), Art-
Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11,2.150 —
325-0749): 14h, 16h25ra, 18h50m, 21hl5m.
Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a
6a. às I2h, I4hl5ra, I6h30m, 18h45m, 2lh.
Sábado, domingo e feriado, a partir das
14hl5m (14 anos).

Na década de 20, Cotton Club era um dos
maio famosos night clubs do Harlem, e o filme
moatra algumas histórias dessa época, sempre
ao som do jazz. Ura trompetista acaba vendo-se
envolvido por um bando de gangsters, ao sal-
var a vida do chefe da gang e apaixonar-se porsua namorada. Produção americana.
EU SEI QUE VOU TE AMAR (Brasileiro), deArnaldo Jabor. Com Fernanda Torres e Thales
Pan Chacon. Sáo Luiz 2 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391— 239-5048): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (16
anos).

Uma discussão sobre o amor, a partir da
história de um casal que se casou muito jovem,teve um filho e se separou dois anos depois. A
ação se desenrola quando, numa tarde, a mu-
lher vai ao encontro do ex-companheiro paradiscutirem o amor, a paixão e a separação, sem
no entanto conseguirem explicar por que é tão
fácil começar uma paixão e tão difloll terminar
com ela.
MULHER NOTA 1000 (Welrd Sclanoe), de John
Hughes. Com Anthony Mlohael Hall, Kelly Le
Brock, Ilan Mitchell-Smith, Blll Paxton, Suzan-
ne Snyder e Judie Aronaon. Metia Boarista
(Rua do Passeio, ee — 840-1341): 14h,
lShOOm, 17h40m, 19h30m, 21h20m. Cosdor
"T"1-" m"» iwguelredo OM

Lumbert, Margaret Nelson, Dominic Guard,
Vivean Gray, Karen Robson e Jane Vallis.
Brunl-Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
521-4690): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Art-
Casashopping 3 (Av. Alvorada, via 11, 2.150 —
325-0746): 15h. 17h. 19h, 21h. (14 anos).

No começo do século, num sábado Dia dos
Namorados, um grupo de meninas de uma
escola faz um piquenique a Hanging Rock,
uma rocha vulcânica e misteriosa. Três alunas
desaparecem nas frestas da rocha e, dias mais
tarde, somente uma delas é encontrada dizendo
náo se lembrar de nada. Quanto às outras, o
desaparecimento mágico parece ser como em
Peter Pan, que se recusa a crescer e se abriga
para sempre na Terra do Nunca. Produção
australiana.
•-K. O BEUO DA MULHER-ARANHA (Brasilei-ro), de Hector Babenco. Com William Hurt,
Raul Julia, Sônia Braga, José Lewgoy, Milton
Gonçalves, Miriam Pires, Nunco Leal Maia,
Fernando Torres e Denise Dumont. Odeon (Pra-
ça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835): 14h,
16hl0min, 18h20min, 20h30min. Roxy (Av.
Copacabana, 945 - 236-6245), Barra-2 (Av. das
Américas. 4.666 — 325-6487): América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246): 15h,
17hl0min, I9h20min, 21h30min. Madureira-
8 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14h30min, I6h40rain, 18h50min, 21h. No Ma-
durelra*2 a cópia é dublada. (16 anos).

A difícil convivência entre dois prisionei-ros num presídio de um país latino-americano
náo especificado. Um deles, homossexual, foi
condenado por corrupção de menores, e o ou-tro, militante político, foi torturado para passarinformações sobre as atividades subversivas.
Para passar o tempo, Molina (o homossexual)
conta para Valetim (o preso político) histórias
de velhos filmes melodramáticos e durante
essas conversas eles descobrem a solidarieda-
de, o respeito mútuo e a amizade que os une.
Filme baseado na obra homônima da Manuel
Puig. Vencedor do Oscar de Melhor Ator paraWilliam Hurt.
¦ Dois mundos em conflito — o real de um
ativista político, machão, e a fantasia do um
vitrinista, homossexual — encontram, através
do cinema, em um filme dentro do filme, sua
síntese nesta brilhante versãç do bestseller
homônimo de Manuel Puig. No olenco, William
Hurt é uma presença cataiizadora de todas as
atenções, mas O Beijo da Mulher Aranha valo
pelos valoreB conjuntos da produção — a serem
curtidos era sua plenitude.

Victor Lanoux, Micheline, Claude Chabrol e
Caraille de Casabianca. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 281): 14h, 18h, 13h, 20h, 22h(14anoa).

Dois jovens procuram trabalho numa agân-
cia de empregos e náo conseguem. Por víngan-
ça, resolvem assaltar a residência dos respon-
sáveis pela agência e, embora na primeiratentativa tenham obtido êxito, na segunda pas-sam a ser perseguidos pela polícia e fogem
para as montanhas. Produção francesa.
AGNES DE DEUS (Agnes of Ood), de NormanJewison. cora Jane Fonda, Anne Bancroft, Meg
Tilly, Anne Pitoniak, Winston Rekert e Gratien
Gelinas. Brunl-Copacabana (Rua Barata Ribei-
ro, 502 — 256-4588): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Coper-Tijuoa (Rua Conde de Bonfim, 615): 15h,
17h, I9h, 2lh. (16 anos).

Uma jovem noviça dá à luz e momentos
mais tarde a criança é encontrada estrangula-
da. Ela demonstra náo se lembrar do nascimen-
to nem de corao engravidou. O filme discute as
opiniões divergentes de uma psiquiatra, desig-
nada para saber se a freira é mentalmente
capaz, e a madre superiora do convento, quesustenta a possibilidade de ter havido ura raila-
gre. Produção americana.
CARMEN DE GODARD (Prénom Carmen), de
Jean-Luc Godard. Com Maruschka Detmers,
Jacques Bonnaffe, Myriem Roussol e Christo-
phe Odent. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72):
14h, 15h40min. 17h20min, 19h, 20h40min,
22h20min. Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-4610): I4h20min. 10h,
I7h40min, 19h20min, 2lh. (16 anos).

Depois de procurar o tio Jean, cineasta
aposentado, a pretexto de estar realizando um
documentário, Carmen e sua equipe assaltam
um banco. Durante o tiroteio, Carmen conhece
o policial José. Os dois se apaixonam e resol-
vem fugir juntos. Mas este amor terá um fim
trágico.
IR VOLTAR (Partir Revenir), de Claude Le-
louch. Com Annie Girardot, Jean-Louis Trin-
tignant, Richard Anconina. Evelyne Bouix,
Michel Piccoli e Françoise Fabian. Ópera-1
(Praia de Botafogo, 340-266-2545): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (Livre).A história de duas famiiias no pós-guerra,centrada principalmente sobre uma mulher de
descendência judaica, que foi e voltou de um
campo de concentração. Através dessa história,
o filme mostra a depressáo coletiva que percor-rou a Europa depois que a guerra acabou.
Produção francesa.
REAFRESENTAÇÕES
r*v PARIS, TEXAS (Paris, Texas), de WimL^Wenders. Com Henri Dean Stanton, Sam
Berry, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Au-

— 255-8610), Largo do Manhado 1 (Largo do
Machado, 29 — 805-6842), Blo-Sul (Rua Mar-
quis de São Vicente, 58 — 874-4538): 14h30m,
16h20m, 18hl0m, aoh, BlhBOm. Baronesa
(Rua C&ndido Benlolo, 1.747 — 390-5745):
15h30m, 17h20m, 19hl0m, 81h. Barra-3 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 888-8178):
14h60m, íehSOm, 18hl0m, lBhBOm, 81h30m.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonaeoa, 54 —
390-2338), Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 80 —
249-4544): 14h20m, 16h, 17h40m, 19h20m,
21h. Cora som dolby-stereo.(14 anos).

- Dois amigos, rauito tímidos e pouco popu-lares com as mulheres, assistem pela televisão
ao filme Frankensteln e resolvem fazer uma
experiência semelhante criando a mulher
ideal. Colocando no computador todos ob dados
e.coordenadas, além de fotos de mulheres em
revistas eróticas, acabam criando Lisa, a mate-
rialização de todos os seus sonhos e fantasias.
Produçáo americana.
VIÚVAS EM DELÍRIOS SEXUAIS (Veuves enChaleur), de Burd Tranbarée. Com Janny Fee-
ling, Richard Alian, Barbara Stephen e Diane
Duboi8. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de
2a a 6a, às lOh, llh30min, 13h, 14h30min,
I6h, 17h30min, I9h, 21h30min. Sábado e do-
raingo, a partir das 14h30min. Scala (Praia de
Botafogo, 320 — 266-2545): 14h, 15h30mln,
17h, I8h30min, 20h, 21h30min. Tijuoa-Palace
2 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610),
Astor (Av. Ministro Edgard Romerò, 236 —
390-2036): 15h, 16h30min, 18h, 19h30min,
21h. (18 anos).

Filme pornô.
DEVASSIDÃO TOTAL (Brasileiro), de VitorTriunfo. Com Custódio Gomes, Ronaldo Ama-ral, Márcia Ferro e Neusa Dias. Rex (Rua Álva-
ro Alvim, 33 — 240-8285): de 2a a 6a, ás 12h,I4h35min, I7hl0min, I9h45min. Sábado edomingo, às I3h30min, I6h05min, 18h40min,
20h05min. (18 anos).

Filme pornô.
LÍNGUA ERÓTICA (Centerfold Fever), do Ri-chard Milner. Com Tiffany Clark, Samantha
Fox, Kandi Barbour e Ron Jeremy. Vitória (RuaSenador Dantas, 45 — 220-1738): de 2a a 6a, às
13h, I4h30min. 16h, 17h30min, 19h,
20h30min. Sábado e domingo, a partir das
14h30min. Botafogo (Rua Voluntários da Pá-
tria, 35 — 266-4491): 14h, 16h50min,
10h40min. (18 anos).

Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
PIC-NIC NA MONT/VNHA MISTERIOSA (Pie-nic at Hanging Rock), de Peter Weir. com Anne

no olnema. Um dia, o galã da fita pára a cena,sai da tela e convida-a para jantar e dançar.
Produçáo americana.¦ Um hino de amor ao oinema e aos oinéfilos,
Woody Allen realiza seu melhor filme desde
Manhanttan: engenhoso, sensível, A Rosa brln-
ca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatório que en-
volve o cinema — e os oinéfilos.
O AMIQO AMERICANO (The Amerlean
Friend), de Win Wenders. Com Dennis Hopper,
Brunno Oanz, Lisa Krauzer e participação es-
pecial de Nicholas Ray, Samuel Fuller e Peter
Llllenthal. Cineolube Estação Botafogo (RuaVoluntários da Pátria. 88 — 286-6149):
17hl5mln, 19h30mln, 81h45min. Até dia 24.
(14 anos).

Um homem, que sofre de uma doença in-
curável aos 35 anos de idade, recebe um dia a
visita de um desconhecido que quer contratá-lo
para assassinar um mafioso no metrô de Paris,
em troca de uma grande quantidade de dinhei-
ro. Produção americana.
pN. QUANTO MAIS QUENTE MELHOR (SomoLike it Hot), de Billy Wilder. Com Marilyn
Monroe, Tony Curtia e Jack Leramon. Ópera-2
(Praiade Botafogo, 340-266-2545): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (14 anos).

Produçáo americana era preto o branco.
Clássico da comédia americana com Tony
CurtiB e Jack Lemmon diafarçando-se de tra-
vestia para integrar uma orquestra feminina e
escapar à ira dos gangsters de Chicago, década
de 20.
¦ Com grande dose de humor e ironia, Billy
Wilder trafega pelo mundo dos gangsters, brln-
ca com troca de identidades e oferece extraordi-
nárioa desempenhos de Jack Lemmon e Mari-
lyn Monroe. Cercados por uma ótima trilha
sonora, era um filme que sobrevive muito bem
ao passar dos anos.
COCOON (Cocoon). de Ron Howard. Com Don
Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Brian
Dennehy, Jack Gilford, Steve Guttenberg, Tah-
nee Welch e Tyrone Power Jr. Palácio (Campo
Grande), Bristol (Av. Ministro Edgard Romero,
460-391-4822): I5h, 17h, 19h. 2lh. (Livre).Filme de ficção científica. Um grupo de
extraterrestres vem à Terra para recuperar al-
guns seres de seu planeta, guardados em casulos
(ooooons) no fundo do mar. Os casulos recupe*
radoB vão para uma piscina, vizinha a uma
clínica geriátrica, e logo os velhinhos dosco-
brera que sua água tem uma energia espeolal
funcionando oorao fonte da eterna juventudo.Produçáo americana. Ganhador de dois Oscar:
melhor ator coadjuvante (Don Ameche) e me-
lhores efeitos visuais.
i\A TESTEMUNHA (Witness), do Peter Wior.L^Com HarriBon Ford, Kolly McGillis, Joseí
Sommer, Lukas Haas. Jan Rubes e Alexander
Gudonov. Bruni-Tijuca (Rua Condo de Bonfim,
370 — 268-2325): 16h, 17h, 19h, 21h. (18
anos).

Em visita à cidade de Baltimore, EUA, em
companhia da máe, Samuel, 8 anos, ó testemu-
nha do assassinato de um policial. Cora a ajuda
do capitão de polícia, John Bock, o garoto parto
para o reconhecimento doa envolvidos. Mas,
para surpresa do policial o menino vé no chefe
da divisão do Departamento de Narcóticos um
dos assassinos. Produção americana. Oscar
para melhor montagem o melhor roteiro ori-
ginal.¦ Embora desigual, o filmo do australiano Po-
ter Wier vale por algumas seqüências antológi-
cas, o cuidado da produçáo e o trio de intérpre-
tes. Harrison Ford à frente.
ANJOS DE CARA SUJA (Angela With Dirty
Face), de Michael Curtiz. Com James Cagney,
Pat 0'Brien, Ann Sheridan, Humphroy Bogart
e George Bancroft. Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 36 — 265-4653): 14h30min,
18h20min, 18hl0min, 20h, 21h50mln. (10anos).

Dois jovens saem de um bairro pobre de
Nova Iorque seguindo carreiras completamen-
te diferentes: ura torna-se padre e o outro"gnigStéP. Ltepois de cumprir pena num refor-

Grande, antes de encarar uma máqui-'
na de escrever.

Para lançar Yeah! não podiam fal' '
tar vídeos de skate, com enlouqueci-" '
das cenas de campeonatos mundiais.e
um não menos alucinado filme cha- -¦
mado Forbidden Zone (Zona Proibir
da) que além de não ter legendas,...
parece misturar Godard com Jece Va«f
ladão mais umas pitadas de Clube da.;,'
Xuxa.

Não satisfeitos, a dupla José Ro:
berto Marr/Lula vai detonar, ainda, ,á,,.,
última toumé norte-americana do.:,
grupo californiano Oingo Boingo, pre-, ,
sença constante nas vitrolinhas dos,,
skatistas. Aliás, diga-se de passagem, 

'
quem quiser fazer evoluções é só levar
o equipamento. O Robin Hood abriu '
suas pistas para os campeões cariocas '
rodopiarem à vontade. De bandejai
serão exibidas cenas de um supercón;
certos do The Firm, vigoroso dinos-
sauro inglês que nasceu do pulso
me do bruxo Jimmy Page, pai do Led *
Zeppelin. O show foi gravado no Ham-
mersmith, em Londres.

Forbidden Zone é uma produçãd'**
independente dirigida por Richart*"
Elfman, que é irmão do vocalista d(S"*'
Oingo Boingo, Danny Elfman. O gnP=
po trabalha no filme/vídeo, contrace-^
nando com o caos em inexplicáveis
cenas em preto e branco. O filme é tão
alucinado, que nenhuma distribuido-
ra norte-americana (nem as de São
Francisco!) se interessaram por elew»
Conclusão: se transformou num dos - i
vídeos mais procurados nas lojas. A
trilha sonora mostra o Oingo Boingo
em músicas inéditas, botando para
fora o irmão mais novo do absurdo
pós-punk que assola a esclerosada
América de Reagan.

Yeah!, a primeira
publicação
brasileira dedicada
somente aos skate

Schwarzenegger, Grace Jonea, Wilt Chamber-
lain e Mako. Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcan-
ti, 105-591-2740): 15h, 17h, 19h, 21h. (14anos).

Segundo filme sobre o guerreiro Conan dos
povos bárbaros. Em sua nova aventura ele
encontra uma princesa africana que fora vendi-
da como escrava. Eles partem juntos para rou-
bar uma chave mágica guardada por um mági-
co invencível. Produção americana.
A ESCOLA NO CINEMA: HISTÓRIAS BRASI-LEIRAS — Exibição de LadróeB de Cinema
(Brasileiro), de Fernando Coni Campos. Com
Milton Gonçalves, Antônio Pitanga, Wilson
Grey, Grande Otelo, Lutero Luiz e Ruth de
Souza. Complemento: A Velha a Fiar, de Hum-
berto Mauro. Clneclube Estação Botafogo (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 9h,
llh, 13h, 15h. (14 anos). Até dia 25.

Comédia. Foliões do Morro do paváozinhoroubam o equipamento de filmagem de uma
equipe americana, em pleno carnaval. Cada um
tem uma idéia para o enredo e resolvem fazer
um filme que depois é lançado pelos americanos coir
título de Sweet Thleves (Doces Ladrões).
CARAVANA DA CORAGEM — UMA AVENTO-
RA DOS EWOKS (Caravan of Courage — An
Ewok Adventure), de John Korty. Com Erio
Walker, Warwick Davis, Fionnula Flanagan,
Guy Boyd e Aubree Miller. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 380 — 237-BB32): 14h20min. (Livre)Até quarta.Uma nave cai em um estranho planeta e as
duas crianças sobreviventes descobrem queseus pais foram seqüestrados. Logo ganham a
amizade dos EwokB, que habitam o planetp, e
partem em caravanas para tentar descobrir o
paradeiro dos pais. Produção americana.

240. De 3a a domingo, às 20h30min e
21h30min. Sexta a domingo, matinês, ás I6hj i
Até dia 27 de abril.

EXTRAS
EXCALIBUR (Exoalibur), de John Boorman..Com Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Cláy?"*Cherie Lunghi e Nicol Williamson. Hoje, às20h, no Esoterlo Shopping Center, Rua Conde ..
de Bonfim, 123. Após a sessão haverá debates,.,,
(18 anos).

A história do Rei Arthur e sua espada"'mágica — Excalibur — símbolo do poder e da
justiça. Na Inglaterra, dividida em pequenosfeudos, o Rei Arthur reúne seus cavaJeiros enjitorno da Távola Redonda, segundo a inspira-
ção do mago Merlin. Adaptação do livro"X' *
Morte de Arthur, de Mallory. Produçáo ameri* -
cana. u.jnr
O EVANGELHO SEQUNDO SÃO MATEUS (IIVangelo Secondo Matteo), de Pier Paolo Pasoli-.
ni. Cora Enrique Irazoqui, Marguerita Caruso,
Sétimo di Porto e Otero Sestelli. Amanhã, às
21h, no Clneclube Macunaíma, Rua AraiXjQ'.
Porto Alegre, 71 — 9o andar. (Livre). • ^;JLVFilme sobre a vida de Cristo, baseado ná
obra de São Mateus, dando uma visão diferente '
da doutrina tradicional, apresentando Cristo
como um revolucionário e contestador da e«*<-
ploraçáo do homem pelo homem. Produçáo,
italiana.

COMANDO PARA MATAR (Commando), de
Mark Lester. Com Arnold Schwarzenegger,
Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Wells,
James Olson e David Patrick Kelloy. Olaria
(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666): 14h80min,
16h, I7h40min, 19h20min, 21h. (14 anos).

Ex-líder de uma força de ataque especial
que agia no Oriente Médio, União Soviética e
América Central, o Coronel John Matrix vive
agora com a filha Jenny.de 11 anos, num lugar
tranqüilo no campo. Mas Matrix tem sua vida
transtornada quando um ditador deposto de
um país da América do Sul resolve raptar sua
filha. Produção americana.

DRTVE-IN
DE VOLTA PARA O FUTURO (Baok to the
Future), de Robert Zomcckis. Com Michael J.
Fox, Chri8topher Lloyd, Lea Thompson. Cris-
pin Glover oThomas F. Wilson. Lagoa Drive-In
(Av. Borges de Medeiros, 1.426 — 274-7999):
20h30min, 22h30min. Até dia 30 (Livre).

Uma fantasia de ficção científica, misturan-
do ação, suspense, comédia e aventura. Um
adolescente entra, por acaso, numa máquina
do tempo criada por um amigo, tipo cientista
maluco, e volta ao passado, na década em que
seua pais, ainda adolescentes, conhecem-se e
iniciam o namoro. Para que elo possa vir r"existir" tem que fazer o papel de cupido pan
ob futuros pais. Produçáo americana.

ENTRE DOIS AMORES (Out of África), de Syd-ney Poliack. Com Meryi Streep, Robert Redofr,Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchon, Ma-lick Bowens e Joseph Thiaka. São Luiz-l (Ruado Catete, 307 — 285-2206), Paláclo-l (Rua doPasseio, 40 — 240-6541), Copacabana (Av. Co-
pacabana, 801 — 255-0953), Leblon-2 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-1
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487), Tijuca
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 13h,I5h45min, 18h30min, 21hl5min. Com somdolby-itareo. (Livre).Baseado nas memórias da escritora dina-marquesa que publicou um livro — Out ofÁfrica — sob o pseudônimo de Isak Dinesen. Ahistória começa quando uma jovem herdeiracasa-se com um barão sueco e vão morar noQuênia. Ao descobrir a verdade sobre o maridoela se separa e apaixona-se por um aventureirobranco, mas uma série de tragédias aconteceme ela ó obrigada a voltar para sua terra. Produ-
ção americana. Ganhador do Oscar em sotecategorias: filme, diretor, fotografia, roteiroadaptado, trilha sonora, direção de arte e som.
rN. GOLPE DE TIRAS (Lês Ripoux), de ClaudeZidi. Com Philippe Noirot, Thierry Lher-
sot. Gaumont Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Gaumont-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194): 15h, 17h, 19h, 21h. (16 anos).

Comédia sobre dois policiais obrigados a
trabalhar juntos, embora adotem métodos de
trabalho completamente diferentes. Um deles
convive com os vigaristas cometendo toda a
sorte de irregularidades e transações. O outro
representa o mérito, a integTidade e o oscrüpu-
lo. Entre eles aparece a figura de uma mulher
obrigando-os a agir com cumplicidade e com-""
pleta amoralidade. Produção francesa.¦ Um filme onde tudo dá certo: divertido, bem
narrado, é uma bela surpresa na carreira de seu
diretor Claude Zidi até aqui conhecido por suas
tolas comédias. Em Golpe de Tiras, Zidi conse-
gue manter um excelente nível de humor e
Philippe Noiret, como o policial corrupto, tem
admirável interpretação.
OS LADRÕES DO AMANHECER (Les Voleurs
de la Nuit), de Samuel Fuller Com Bobby de
Cicco. Veronique Jannot, Stephania Audran,

rore Clement e Hunter Carson. Ricamar (Av.
Copacabana, 360-237-9932): 16h, 18h40mln,
21h20min. Até quarta. (14 anos)

Um homem solitário caminha até desfale-
cer através da imensid&o desabitada do Texas.
É socorrido mas se recusa a falar com qualquer
pessoa, até mesmo com o irmão de quera não
tem notícias há quatro anoa. Lentamente ele
volta a se adaptar à sociedade mas tem idéia
fixa: reunir a mulher e o filho separados há.
muitos anos. O filme é baseado em roteiro de
Sam Shepard, autor de Loueo Para Amar, seu
último livro lançado no Brasil. Produçáo ale-
mã. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes.
¦ Embora sem atingir a unidade conceituai de
Hammett, Wim Wenders reafirma aqui sua con-
dição de um dos mais insttgantea diretores do
cinema moderno. A partir de um roteiro de Sam
Shepard, Wenders compõe sua sensível balada
para seres solitários e torna Paris, Texas um
filme a ser prestigiado pelo espectador que
busca no cinema material para reflexão.
O MUNDO DE UMA MULHER (Plenty), de Fred
Schepisi. Com Meryl Streep, John Gielgud,
Sting, Tracey Ullman, Chares Dance e Sam
Neill. Largo do Machado 2 (Largo do Machado.
29 — 205-6842): 14h30min, 16h50mtn,
lOhlOmin, 21h30min. Art-Casashopping 1
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746):
14h30min, 16h45min, 19h, 21hl5min. (14
anos)

Numa pequena cidade da França, durante a
ocupação nazista, uma jovem inglesa ajuda
seus compatriotas e os franceses da Resistén-
cia. A guerra acaba e ela se casa com um
diplomata mas toma, publicamente, atitudes
contra ele, náo conseguindo reconciliar-se com
sua vida particular nom com o marido. Produ-
ção americana.
|-N. A ROSA PÚRPURA DO CAIRO (The Pur-

pie Rose of Cairo), de Woody Allen. Com
Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Aiello. Càn-
dido Mondes (Rua Joana Angélica, 63 — 227-
9882): 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. (10 anos).

A ação se passa numa cidadezinhade Nova
Jersey. durante a grande depressão americana
e mostra, como num conto de fadas, a história
de uma garçonete sonhadora e infeliz no casa-
mento que. para fugir a realidade, passa horas

matório, o gangater volta ao bairro e torna-se
líder de um bando de garotos desocupados,
sendo perseguido pelo antigo companheiro,
hoje padre, que náo concorda com sua influèn*
cia sobre os jovens. Produção americana de
1938, em preto e branco.
pK UM HOMEM, UMA MULHER. UMA NOITE

(Clair de Femme), de Costa-Gavras. Com
Yves Montand, Romy Schneidor, Romolo Valli,
Lila Kedrova e Heinz Bennent. Lido-1 (Praia do
Flamengo. 72): 14h, I6h, 18h, 20h. 22h. (14
anos).

Um homem encontra por acaso uma mulher
e o encontro mostra-se revelador para os dois.
Ambos estão passando por um momento difícil,
defrontando-se com a morte de pessoas queri-

. das. Ele, com o suicídio da mulher, e ela, com a
morte acidental da filha. Produçáo francesa.

Costa-Gavras — responsável por filmes aber-
tamente políticos como Z ou A Confissão —
realiza uma obra de vôo existencial. Yves Mon-
tand e Romy Schnelder apresentam pungentesdesempenhos com suas angustiadas porão na-
gens.
f*v HANNA K. (Hanna K.), de Costa-Gavras.L^Com Jili Clayburgh. Jean Yune. Gabriel
Byrne, Mohamed BakrieOded Kotler. Jóia(Av.
Copacabana, 680): 14h, 16h, I8h, 20h, 22h. (16
anos.)

Uma judia americana, mas de origem polo-ne8a, separa-se do marido e vai morar em Israel
onde pretende terminar seus estudos do direito.
Lá, ela acaba se envolvendo com um procura-
dor de Justiça, que se coloca contra ela vendo-a
defender a causa palestina. Co-produçào
franco-ítalo-alemá.Com a eficiência narrativa, a seguninça no
domínio de imagens que vem marcando sua
polêmica filmografia. Costa-Gavras abre nosa
trincheira. Desta vez é a questão palestina,vista atravéB da crise de identidade de uma
mulher, Hanna K. No elonco vale destacar Jill
Clayburgh no papel-título.
O EXTERMINADOR DO FUTURO (The Termi-
nator), de James Cameron. Com Arnold
Schwarzenegger, Michael Biehn. Linda Hamil-
ton, Paul Wimfield e Lance Henriksen. Coral
(Praia de Botafogo. 316): 14h, 16h. 18h, 20h,
22h. (16 anos).

Ficção cientifica ambientada em Los Ange-
les. A luta entre um cyborç (um ser que émetade homem e metade máquina), aparente-
mente indestrutível, e um giierreiro do futuro
que tenta salvar a vida dn uma garota persegui-da pelo cybnorg. Produçáo americana.
CONAN, O DESTRUIDOR (Conan. the Des-troyer). de Richard Fleischer Com Arnold

ASTOR PIAZZOLA E QUINTETO — Show do
InHtwimnnHatn *irg«riHnn 0a n náb.. An Blh. na
Sais Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Ingres-
808 a Cz$ 250,00.

VÍDEO

O JOVEM FRANKENSTEIN (Young Frankens*..
tein), de Mel Brooks. Com Gene Wilder, Peter .
Boyle, Marty Feldman, Madeleine Kahn e Cio-
ris Leachman. Hoje e amanhã, à meia-noite, no
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (1§,-.
anos).Comédia satirizando os clássicos filmes de
terror. Um jovem cientista descendente do Ba- •
ráo Frankenstein, vai até o castelo onde morar. ,'i
va seu antepassado e, num antigo laboratório
cheio de teias de aranha, consegue repetir a
façanha de dar vida a ura corpo morto: prõdu- -
ção americana em preto e branco.
AVAETÉ — SEMENTE DA VINGANÇA (Bràsi- '
leiro), de Zelito Viana. Com Hugo Carvana,»
Renata Sorrah, Milton Rodrigues, Jonas Blooho José Dumont. Amanhã, às 19h, nà Galeria
Toulouse, Av. Epitácio Pessoa, 1.264. (16anos).

Baseado num fato verídico, o filme discutea dominação dos brancos sobre os índios. Paj$.,
defender um projeto agropecuário, ao norteie,
Mato Grosso, uma expedição ataca a aldeia dos
índios avaetés deixando apenas um sobrevl-'
vente: um índio de oito anos que passa a sorcriado pelo cozinheiro da expediçào. Com .o»
passar do tempo a notícia chega aos jornais e a
repercussão internacional provoca inclusive a
abertura de uma CPI no Congresso. O filme foi
premiado no ültimo Festival de Moscou e na;
Rio-Cine Festival.
ÍNDIA, A FILHA DO SOL (Brasileiro), de Fáblô i
Barreto. Com Glória Pires, Nuno Leal Maía,,
Pedro Paulo Rangel e Sebastião Vasconcélo^.
Amanhã, às 16h, na Galeria Toulouse, Av'. 7Epitácio Pessoa, 1.264. (16 anos). ,

Goiás, próximo à ilha do Bananal. Sulivero,
cabo da polícia, viaja para o garimpo de dia-
mantes. No caminho, conhece a bela e jovem.índia Put'Koi. .*"*
A VOLTA DO HOMEM GORILA (The Roturn of1the Ape Man), de Phil Rosen. Com Bela Lugosi
e John Carradine. Hoje, à meia-noite, no Cii\e-,
clube Estação Botafogo, Rua Voluntários daPátria, 88.

Um cientista faz estranhas experiências
com cérebros humanos. Produção americana.
DILLINOER ESTÁ MORTO (DiUlnger i Morto),de Marco Ferreri. Com Michel Piccoli, AnitaPallenberg, Gigi Lavagetto e Carla PetrilloiAmanhã, às 19h, no Clneclube Macunaíma,
Rua Araújo Porto Alegre. 71 — 9o andar.
A CÂMARA DE HORRORE8 DO DIABÓLICO'DR. PHIBE8 (Dr. Phibes Rlsea Agaln), de Ro-
bert Fuest. Com Vincent Price e Peter Cushingv
Amanhã, à meia-noite, no Clneclube Estação
Botafogo, Rua Voluntários da Pátria, 88.

Dr. Phibes volta ao túmulo para conduzir
sua falecida esposa ao rio da eternidade Aõ
Egito. '

VÍDEO-BAR — As 20h: Jiml Hondri* ln Ber-
kley. Às 22h: Monterey Pop. À meia-noite:
Janls Joplln. A lh: AFilmAbout Jlml Hendrix.
Hoje, no TV Bar Club, Rua Teresa Guimarães,
92.
VÍDEO-Bar — Às 20h: Llquid Shy. Às 22h:
Tears For Fears o Thompson Twins. As 23h:
Tears For Fears. À meia-noite: Echo and the
Bunnymen. Amanhã, no TV Bar Club, Rua
Teresa Guimarães, 92.
VÍDEOS NO PRÓ-VÍDEO — Às 18h30min: The
Police Syncronicity Concert, show nos Estados
Unidos. Às 20h: Laranja Mecânica, com Mal-
colra MacDowell. Hoje, amanhã e domingo, no
Espaço Pró-Video, EBtrada dos Três Rios, 90 —
sala 336.
VÍDEO-ÓPERA — Exibição de Don Cario, com
Moldoveanu, Scotto, Milnes e Troyanos. Hoje,
às 14h o 18h, no Centro Cultural Giacomo
Puoclni, Rua Siqueira Campos, 43 — sala
1.010.
VÍDEOS NO OIO — Hoje. às 22h: America in
Central Park. Amanhã, àa 22h: James Taylor
ln Concert. Domingo, às 22h: Police Syncroni-
city. No GIO Saladas, Rua Genoral San Martin,
629.
VÍDEOS NO MANHATTAN — Hoje e amanhã,
às 22h: Rock Sobre as Ondas, vídeo inédito
realizado na praia da Barra. Domingo, às I5h:
RPM. No Manhattan, Av. Menezes Cortes,
3.020. — Jacarepaguá.
UNDER A BLOOD RED SKY — Vídeo com o
U-2, gravado em 1983. Complemento: AC DC —
Fly on the Wall. De 4tt a domingo, às 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. 6a e sábado, sessões à meia-
noito, na Sala de Vídeo Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63.

- Show ao vivo e entrevistas parada TV Catalunia. Hoje. às
20h30min e amanhã, às 17h e I8h, no Museu
da Imagem e do Som, Praça Rui Barbosa. 1.
VIDEOMANIA — Exibição de vídeos com Janis
Jopiin e Jimi Hendrix. Hoje, às 17h, 19h, 21h.
Rock é Rock Mesmo, com Led Zeppelin. Hoje,
àa 23h, no DCE da UFF. Rua da Praia, s n° —
Icarai.
HALLEY, NA TRAJETÓRIA DA HUMJVNIDA-
DE — Documentário audiovisual em multivi-
são de Peter Milko. com informes ao vivo das
missões espaciais que estudam o cometa Pia-
netário da Gávea. Av. Padre Leonel Franca.

L'OMBRE ROUGE — De Jean Louis Comoh.Amanhã, às 18h30min, no Aliança Francesa '
da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315.

Drama de guerra passado na Espanha, em
1937.
ÍNDIOS: AOS VENTOS DO FUTURO — Exibi-
ção de Aos Ventos do Futuro, de Hermano
Penna, O Cinegrafista de Rondon, de Jurandyr
Passos Noronha e Ikatena (Vamos Caçar), de
Luiz Paulino dos Santos. Hoje, às 19h, na Sala
Espaço de Cinema do Paço Imperial, Praça XSr'.
ÍNDIOS: AOS VENTOS DO FUTURO — Exibi-
ção de Aos Ventos do Futuro, de Hermano
Penna e Mato Eles?, do Sérgio Bianchi. Amá-
nhã, às l9h, na Sala Espaço de Cinema do Pãço'
Imperial, Praça XV. 'u«««i

NITERÓI

THE SMITHS -um especial

ARTE-UFF — Pixote, a Lei do Maia Fraco, comFernando Ramos da Silva. Às 16h. (18 anos).
Até domingo. Mostra Ozualdo Candeias: A He-rança, com David Cardoso. Hoje, às 19h20min<'
2lh. (18 anos) Maneláo, o Caçador de Orelhas,
com Nabor Rodrigues. Amanhà, às 19h30min,
21h. (18 anos) A opção. As Rosas da Estrada,'
com Carmen Angélica. Domingo, à'á
I9h20min, 21h. (18 anos) Sessão especial: O
reencontro, com William Hurt. Hoje, à meia-.,
noite. (18 anos)
CINEMA-1 (711-9330) — Cotton Club. com 3-i.,chard Gere. Às 14hl5min, I6h40min,,
I9h05min, 2lh30min. (14 anos). Até domingo.
NITERÓI (717-0322) — Mulher Nota 1000. com
Kelly Le Brock. Às I4h20min. I6h, 17h40min*.
19h20min, 21h. (14 anos). Até domingo.
CENTER (711-6909) — Eu Sei Que Vou Te
Amar. com Fernanda Torres. Às 15h, 17h. 19h,
2lh. (16 anos). Até domingo.
WINDSOR (717-6289) — Picnic na Montanha
Misteriosa, com Anne Lumbert. Às 15h, 17h,
19h, 21h. (14 anos). Até domingo.
ICARAÍ (717-0120) — Entre Dois Amores, com
Robert Redford. Às I3h, I5h45min.
I8h30min. 2lhl5min. Com som dolby-stereo.
(Livre). Até domingo.
CENTRAL (717-0367) — O Mundo de urna mu-lher. com Meryl Streep. Às I4h30min.
16h40min, 18h50min, 2lh. (14 anos). Ate do-
mingo
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nao se aperta nem sua cou suas vendas. Mas O trailer Oxumar6
e cai no samba junto briga nao costuma flea em frente ao bar
Sffareias e c6us nunca sair ali. "Vem gente Conv6s e o pagodeassaz louvados da de todas as classes, s6 acontece toda sexta-
Barira da Tijuca. nao pode ser esnobe". feira. Nos outros dias,

Quern organiza um almirante que a animaQao corre
pagode 6 o percussio- nao se identiflca, o en- mesmo por conta da
nista Galinho, ftincio- genhelro E16slo Silva, clientela que leva
nSrio aposentado da a dona-de-casa Maria violfio.

Em torno do trailer Oxumar6,na Barra, o dnimado pagode ds sextos
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Eduardo Dusek langa disco no Circo Voador
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recital de Wanda Sá — Tom
Jobim Abraça Caymmi — com
a cantora interpretando, hoje e
amanhã no Le Rond Point, •
clássicos dos dois grandes mes-
tres da música popular. Con-
taqdo com as participações de
Helvius Vilela, Novelli, Guilher-.
me Rodrigues e Neguinho. O
segundo — Chovendo na Rosei-
ra — também tem o repertório
de Tom Jobim como tema in-_
terpretado pelo vocal formado,
pela Lu, Soraya, Cinara e Biar
além da flauta de Áurea Regina"
e do violonista José Murray. Sô~
hoje e amanhã no Barbas.

O pessoal do instrumental'
também já está com programaf
garantido com as apresenta-"
ções de Rique Pantoja, hoje e.
amanhã, no Jazzmania e de
Mareio Montarroyos, no Peo-
pie, até amanhã. Os chegados a
um samba antigo, dos bons,
têm duas alternativas: Monar-_
co e Milena na Sala Funarte-
(também até amanhã) e Morei--
ra da Silva, no bar Paraty, de
Niterói. Outros dois programas
da melhor qualidade — princi-
palmente para o povo da anti-
gá, além de aula para os novos.
— são os shows de Sílvio Cal-,
das, no Un, Deux, Trois e a
fantástica dupla Cauby Peixo-
to e Angela Maria, com direito a
todos os Babalus e Conceições
a que temos direito.

Diana Aragão

ALÉM 
das duas únicas

apresentações de Astor
Piazzolla são vários os

destaques do, finalmente, outo-
no carioca. A primeira é o talen-
to de Eduardo Dusek, presente
hoje e amanhã no Circo Voador,
fazendo o lançamento do LP
Dusek na Sua. Mas, ao contrá-
rio do disco e à semelhança do
projeto A Luz do Solo, ele ata-
cará sozinho com seu "piano de
calda". Quem não viu o artista
no Golden Room deve ir cor-
rendo ao circo para ver Dusek
em uma de suas melhores apre-
sentações. Com destaque para
a novíssima composição A ín-
dia e o Traficante, "morta no
Paraguai". Imperdível.

Mas tem mais. Primeiro, o

Pagode a céu aberto

e j unto do mar

•Aò melhor estilo ve-
rã®'suburbano, o pes-
soál. vai se chegando
devagar, alguns carre-
gafyào as próprias ca-
déiras, para a festa
que. começa às nove
dff hpite e não tem ho-
ra^dè terminar. Turis-
ta"'ainda não desço-
briü o pagode Oxu-
rriâré, onde a clientela
nãose aperta nem sua
e cai no samba junto
às'areias e céus nunca
asskz louvados da
Bàrira da Tijuca.

Quem organiza o
pagode é o percussio-
niSfca Galinho, füncio-
nário aposentado da

Caixa Econômica. É a
única festa deste tipo
à beira-mar e quem
vai não se decepciona.
O Halley não passou
no fim de semana pas-
sado, mas nem por is-
so o trailer de Bigode,
irmão do Galinho, fe-
chou mais cedo.

Com a cerveja tabe-
lada, o trailer dupli-
cou suas vendas. Mas
briga não costuma
sair ali. "Vem gente
de todas as classes, só
não pode ser esnobe".
Um almirante que
não se identifica, o en-
genheiro Elésio Silva,
a dona-de-casa Maria

Tereza com os dois fi-
lhos pequenos. O ven-
tinho sopra do mar
enquanto os músicos
atacam de cavaqui-
nho, banjo, chocalho e
pandeiro. A baiana
Zezé vende seus qui-
tutes, enquanto o Bi-
gode serve camarão e
peixe frito. Animando
a gente que o povo do
samba conhece — Ari
do Cavaco, Osmar do
Cavaco, Anésio, Nil-
ton Ruço da Man-
gueira.

O trailer Oxumaré
fica em frente ao bar
Convés e o pagode
acontece toda sexta-
feira. Nos outros dias,
a animação corre
mesmo por conta da
clientela que leva
violão.

Em torno do trailer Oxumaré, na Barra, o (mimado pagode às sextas

Destaques

em

todos os

gêneros

SHOW
DUSEK NA SUA — Show de lançamento do LP
do cantor e compositor Eduardo Dusek. 6a o
sáb... às 22h, nó Circo Voador, Lapa. IngTessos
a CfcS* 40,OO.
ASTOR PIAZZOLA E QUINTETO — Show do
instrumentista argentino. 0a e sáb., às 21 h, na
8alfltCeoüla Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Ingres-
SOft.a-Cz$ 850,00.
ENCONTRO COM ROSXTA GONZALES — Co-
memoraçào dos 39 anos de carreira de cantora.
6a, às 21h, no Teatro Armando Ooxusaga, Av.
Maf." Cordeiro de Faria, 511 (350-6733). IngTes-
SOÍÍWCz# 15.00.
GRUPO OAZ — Show do grupo rock e funk. 6a e
sáb., . às 24h, no Planetário, Rua Pe. Leonel
Fr(Lnca, 240. Ingressos a Cz$ 40,00.
ENCONTRO COU ROSITA OONZALES — Co-memoraçào dos 39 anos de carreira de cantora.0aiiàs 21h, no Teatro Armando Gonzaga, Av.Mal!'Cordeiro de Faria, 511 (350-6733). Ingres-Boê a"Cz$ 15,OO.
o Leite nosso de cada dia—Show humo-ríàttcò com Carlos Leite. Teatro Armando Gon-saga, Av. Gal. Cordeiro de Faria, 511 (350-6733). Sáb. e dom., às 21h. Ingressos a Cz$
30,00. (18 anos). Até dia 27.
SEM* PECADO, SEM JUÍZO — Show da cantoraBaby Consuelo acompanhada de sua banda.
Direção de Maurício Tavares. Canecáo, Av.
VenceBjau Braz, 215 (295-3044). 4a e 5a, às
2tR30min; 6a e oáb. às 22h30min e dom. e
fei^qudos às 18h. Ingressos a Cz$ 50,00, arqui-
barbada; a Cz$ 70,OO, mesa lateral e a Cz$
9(í ÒO, mesa central. Até dia 27. Haverá espetá-
cúio dia 21.
MONARCO E MILENA — 8how do sambista eda*'cantora. Sala Sidney Miller, Rua Araújo
Porto Alegre. 80. De 3a a sáb., àa I8h30min.
In(gre8808 a Cz$ 20,00. Até sábado.
CAI|A LOUCURA — Música e poesia com Cami-la Amado, Catalano, Otávio II, e os músicosMilton Banana, Juarez Machado e outroB. Tea-
trô da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664 (287-1146t). 4a a dom. às 21 h30min. Ingressos 4a a 6a
erflíim- a CzS 70,00 e Cz$ 50,00, estudantes esáb.a Cz$ 80,00.
RÒSINHA DE VALENÇA, ALCEU DO CAVACOE CHORO ELÉTRICO — Apresentação dos ins*tròfíièntistas e do grupo. Sala Sidney Miller,
Rtííâ Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a sáb, às 2h:
Ingressos a CzS 20,00. Até dia 26.
GQPÍDWANA INSTRUMENTAL — Show doconjunto de música funk e Jazz. Cenário, Rualffae Fevereiro, 48 (226-8126). Hoje às 21h.
Iilgfcéssos a Cz$ 15,00.

BjDMOR
desculpem a nossa filha... perdAo aNQ88A FALHA II — Texto, direçáo e interpreta-
çàpf üo humorista Geraldo Alves. Teatro doIbaio, Lgo do Ibam, 1 (260-6022). 6a e 0a, às21>h30min; sáb, às 20h e 22h e dom, às 18h e20h_30rain. Ingressos 5a e dom. a CzS 30,00; 6ae.çá^.a Cz$ 40,00. Estacionamento próprio.

OITAVO NA PENEIRA — Show do humo-rista Chico Anísio. Roteiro de Amaud Ro-dtigues, Giuseppe Guiarone, Benil Santos,
Magcos César e Chico Anísio. Direçáo de Fer-mmdò Pinto. Teatro Casa Grande, Av. Afrániodê"Melo Franco, 290 (259-6948). De 5" a sáb., àa2ífi30min e dom, às 20h. Ingressos, Cz$ 60,00(B^e.dom.) e CzS 70,00 (0a e aáb.). Hoje náoha^gtá espetáculo.¦ f ,Cpm este espetáculo, o oitavo de sua carreiraconforme o próprio título assinala, Chico Any-8iè»mostra, mais uma vez, que é um dos nossosmelhores humoristas. Mesmo abusando de an-tigaa.piadas que se revelam sempre novas navoz e na presença deste brilhante contador dehistórias.
AGÍLDO RIBEIRO — Show do humorista, Cine*Show de Madureira, Rua Carolina Machado.5&«(fi91-0733). 6a e sáb, às 2lh, e dom, às 20h.Ingressos a CzS 40,00.
SBBOIO RABELLO — O NOVO HUMOR —
Espetáculo do humorista. Teatro da Lagoa, Av.BorgeB do Medeiros, 1426 (274-7099). De 5a, ás2fh30min; 6a e sáb, às 22h; dom., às 20h.IiígíesBos a CzS 70,00. (16 anos).

REVISTAS
O" ..

HALLEY — O COMETA DAS BONECAS —
Sfiów dos travestis Alex Mattos, Walter Costa,(rfUla; Shineider e outros. Texto e direção deBrlgitte Blair. Teatro Brigitte Blair, Rua Mi-
guel Lemos, 51 (521-2955). De 4a a dom, às2J|iX5nün. Ingressos a CzS 40,00.
DANÇANDO NA AMIZADE (ELE E SEUS DOISMAR{DOS) — Com Alex Mattos, Jorge Lafond,
Solange Mascarenhas, João Avelino e outros.Teatro Serrador, Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). De 4a a dom. às I8h30min. Ingressos aCzS 40,00.
DE88E JEITO A COISA ENTORTA — Texto de
Aldo Calvet e Francisco José Falcào. Direção de
Fr^icisoo José Falcão. Com Carvalhinho, Mar-
lêiw Silva, Breno Bonin, Marcelo Caridade,
Ginar Teixeira e outros. Teatro Rival, Rua Álva-
ro-Alvim, 33 (240-1138). De 3a a 6', àa 21h; sáb.à*t 20h e 22h e dom. às I8h e 20h30min.Ingressos a Cz$ 40,00 (de 3a a 5a) e CzS 00,00
(Ô* a dom.).
AÇORÀVEL ROGÉRIA — Texto e direção de
Rogória. Com Rogéria e os travestis Elaine,
Desirée e Adreia Gasparelli. Teatro Alaska, Av.
Copacabana, 1241 (247-9842). 5a e 6a, e dom.,
àa31h30min; sáb, àa 22h30min. Ingressos Cz$
50,00(5a, 6aedom)eCzS 60,00(sáb.)(18 anos).

TURÍSTICOS
GK9LDEN RIO — Show musical com a cantoraWatusi e o ator Grande Otelo à frente de umelenco de bailarinos. Direção de Maurício Sher-maii. Coreografia Juan Cario Berardi. Orques-tFá''do maestro Guio de Moraes. Scala-Rio. Av.Afránio de Melo Franco, 296 (239-4448). De 2aa dom. às 23h. Couvert a CzS 200.00
OBA OBA BRASIL — Show com Dora. OlavoSargentelli, Glória Cristal. Iracema com a or-
quoBtra do maestro Índio e As Mulatas Que NãoEstão no Mapa. Música ao vivo para dançar a
partir das 20h30min. com serviço de restau-ránté. Show. às 23h Oba Oba, Rua Humaitá.UO (286-9848). Couvert a CzS 150,00.

OBSERVAÇÃO DO HALLEY
AO ENCONTRO DO HALLEY — Telescópios ebinóculos estarão à disposição do público; alémde mapas astrológicos, audiovisual contando ahistória do cometa e mostra fotográfica. Orien-taçào dos astrônomos do Observatório Naciò-nal de Valongo. Pão de Açúoar, Av Pasteur,520. Diariamente, das 20h às 5h da manhã.Ingressos a CzS 80,OO e CzS 40,00, crianças até10 anos, com direito a passagem do bondinho a
qualquer hora.
8ALA DO UNIVERSO — Simulação da trajetó-ria do cometa Halley com relação à Terra e oSol, em uma sala escura. Museu de Astrono-mia, RuaOal Bruce, 586(580-7313). De 3a a 6a,das lOh às I7h e sáb, das I6h às 19h30min.
HALLEY NO PLANETÁRIO — Está à dlsposi-
çào do público uma equipe de professores eastrônomos para orientarem as sessóeB de ob-servaçôes com o auxílio do telescópio. Dias 11a18, às 20h. Av. Pe. Leonel Franca, 240. Entradafranca.
BATEAU MOUCHE NA ONDA DO COMETA —
Todas as 5as, 6as e sábs. de abril passeios pelaBaía de Guanabara para observação do cometaHalley. Ingressos a CzS 345,00, com direito adrinks e música ao vivo. Saída às 23h. na Av.Nestor Moreira, 11 (295-1997). Até dia 26.
HALLEY NO COMPUTADOR — O público teráacesso às informações científicas através de
quatro terminais de computador. Museu deAstronomia. Rua Gal Bruce, 586. De 3a a 6a,das lOh às 17h e sáb, das 16h às 19h30min.
DISQUE HALLEY — Sistema de informaçõestécnico-científico sobre o cometa e a programa-çào do Museu de Astronomia. Basta telefonar
para 580-0332.
EU VI O COMETA HALLEY — Programa audi-visual com noções de astronomia. Sáb e dom, às17h e 18h30min, na Cúpula do Planetário, Av.Pe. Leonel Franca, 240. Ingressos a CzS 7,40 eCzS 3,70, menores de 10 anos.
HALLEY NA TRAJETÓRIO DA HUMANIDADE— Documentário audivisual, produzido por Pe-ter Milko, com informações ao vivo. Cúpula doPlanetário, Av. Pe. Leonel Franca, 240. De 3a adoméàs 20h30min e 21h30min; vesp de 6a adom. às 16h. Ingressos a CzS 20,00 3a, 4a ovesperais e CzS 25,00 do 5a a dom.

GAFIEIRA
DOMINQUEIRA VOADORA — Baile show coma Rio Dixieland Jazz Band e apresentação daAcademia de Dança do Waldir. Domingo, às22h. no Circo Voador, Lapa. IngressoB a CzS25.00.

KARAOKÊ
ARCO DA VELHA — Karaoké apresentação deFernando Carvalho. 6a e sáb, àa 22h, na Pça.Mal. Câmara, 132 (252-0844). Couvert a CzS30,00.
KARAOKÊ DO VOGUE — Diariamente, a partirdas 22h, karaokè com música ao vivo apresen-tado por Rinaldo. Couvert e consumação a CzS40.00 (de dom a 5a) e CzS 50,00 (0a o sáb). RuaCupertino Durão, 173 (274-4145).
FE8TA DO KARIOKÉ — De 2a a sáb, a partirdas 22h, música ao vivo, pista de dança eanimação do ator Mário Jorge. Jirau Rua Si-
queira Campos, 12 (255-5864). Couvert e con-sumaçào de 2a a 5a a CzS 40,00 e 6a, sáb evéspera de feriado a CrS 50,00.
CANJA — De dom a 5a, àa 20h30min; 6a e sáb,as 20h, karaoké, onde o cliente canta acompa*nhado de play-baoks ou dos músicos ArnaldoMartinez (piano) e Alcir (violáo). Apresentaçãodos cantores Ernesto Pires e Mario Jorge* Dedom. a 5a a CzS 50,OO (consumação); 6a e sáb. aCzS 70,00 (conaumaçáo). Av. Ataulfo de Paiva,375 (511-0484).
MANOA ROSA KARAOKÊ — De 3a a dom. àa22h, Radio Pirata Karaoké com 500 play-backs, sorteios, torpedos e concurso do garga-lhadas. Apresentação de Luiz Sérgio Lima eSilva. Participação do maestro Luperce Miran-da Filho. Couvert de 3a a 5a e dom a CzS 30,00;6a e sáb a CzS 40,00. Consumação do 3a a 5a edom. a CzS 20,00; 6a o sáb, a CzS 30,00. Rua 19de Fevereiro, 94 (266-4996). Reservas pelo tele-fone.

CASAS NOTURNAS
SÓ NA LENHA — Programação: 4a, o cantorCarlô; 5a, Cia de Choro; 6a e sáb., conjunto
Bobeou Sambou, Luiz do Pagode e Paulo César
Pintinho; 4a e 5a, às 21h o 6a e sáb, às 23h.
Couvert a CzS 20,00. Rua Sacopá, 250 (226-6205)
UM CORAÇÃO QUE CANTA — Show do cantorMarcelo Becker, 6a, às 23h30min, no Pinhei-
ráo, Rua Antônio Basílio, 114 (208-8297). Cou-vert a CzS 15,00.
MÚSICA EM VILA ISABEL — Programação: 6a,às 22h, os cantores Marcelo Becker, Ana Clarae Viquinha; sáb, às 16h, Marcelo Becker eToninho da Vila e dom, às 16h, Marcelo Beckere Ana Clara. Sem couvert. Associação AtléticaVila Isabel, Av. 28 de Setembro, 160.
PAGODE DA BARRA — Apresentação dos sam-bistas Osmar, Anezio da Beija-Flor, Marquinhodo Cavaco, Valdir Silva e outros, 6a, às 21 h, nano trailer Oxumaré, em frente à boate Convés,Av. Sernambetiba. Sem consumação.
NOITE POTIGUAR — Festival de comida do RioGrande do Norte com música foclórica, repen-tista8 e Roberto do Acordeon. 6a e sáb.. às 21h.no Hotel Nacional. Av. Nieméyer, 769. Ingreg-sós a CzS 145,00.
SOBRADINHO — Música ao vivo para dançarcom o conjunto Sons e Vozes e a cantora Shir-ley e playbacks. 6a e sáb. às 21h30min, noSobradinho, Rua Vise. de Pirajá, 112 (267-5860). Couvert a CzS 30.00.
ANA ROSELY — Show da cantora acompanha-da do conjunto Quem Samba Fica 6a, às 18h.na Pizzaria Nel Blu, Av Presidente Wilson.210 Inprressos a CzS 15,00, homem. Mulher
grátis.
PROJETO TREM DAS ONZE — Apresentaçãodo cantor Moreira da Silva 6" o sab. as 22h, nobar Paraty. Rua Presidente Domiciano, 210.Couvert a CzS 50,00.

DANÇANDO NA ESTRELA — Baile comemo-rando a passagem do cometa Halley com sor-teioa. 6a, àa 22h, no Clube Lagoinha, EstradaJoaquim Mamede, 125. S. TereBa. Ingressos aCz$ 30,00.
BAILE DO RIO ANTIGO AO ATUAL — Apre-sentaçáo da orquestra do maestro Carioca, Van-
ja Orico, Badu Boray, o pianista Luiz Reis e otrio Wilson Braga. Sáb, às 22h, no Clube doAmérioa, Rua Campos Sales, 118. IngressoB aCzS 30,00.
TRIO DA JANEIRO —Apresentação 6a e sáb. às23h30min, no Pitéu, Rua Professor Ferreira daRosa, 130. Couvert a CzS 25,00.
BIBLOS — Diariamente a partir das 20h, con-
junto do pianista Tinoco e o cantor Luiz Carlos.
3a, às 24h, Rio Jazz Orchestra. Av. Epitácio
Pessoa, 1484 (521-2645). Consumação a CZS
120,00i homem e CzS 60.00, mulher.
JAZZMANIA — Programação: 2a, baile-showcora a Rio Jazz Orchestra; 3a e 4a Idriss Bou-drioua (sax) e grupo; de 5a a aáb, Rique Pantoja
(teclados). De 2a a 4a, àa 22h30min e de Ba a sáb.ás 23h. Couvert de 2a a 4a a Cz$ 50,00 e de 5a asáb a CzS 60,00. Av. Rainha Elizabeth, 769(227-2447).
O VIRO DA IPIRANGA — Programação: 3a.Claudia Savaget (voz); 4a e 5a, grupo Bolla deCristal; 6a o sãb, às 23h. a cantora Letícia; 6a esáb.. às 24h. José Luiz Staneck (gaita), JoãoAlfredo (guitarra) e outros; dom. a banda MeiaSete; 2a chorinho com Dirceu Leite e o regionalChoro Só. Convidado: Cláudio Cruz (violáo). 2ae domin, às 22h; de 3a sáb., às 23h. Couvert de2a a 5a a CzS 20,00 e 6a e sáb. a CzS 30,00.Consumação dom. a Çz$ 30,00. Rua Ipiranga,54 (225-4762)
WALE8KA EM ALTO ASTRAL — Show dacantora acompanhada de conjunto de 2a a sáb,a partir das 23h. De 3a a sáb, às 21 h, Fernando
(piano), Paulo Rusbo (baixo) e Maria Alice (vo-cal). L«me Pub, Leme Palace Hotel, Av. Atlànti-ca, 050 (275-8080). Couvert de 2a a 5a a CzS50,00 e 6a e sáb a CzS 70,00. Consumação 6a esáb a CzS 15,00.
BARBA8 — Programação: 5a, o sambista ZéCatimba; 6a e sáb., o grupo vocal Chovendo naRoseira. Rua Álvaro Ramos, 408 (541-8396).Ingressos a Cz$ 30,00.
MARIA MARIA — Programação: 4a, Jazz Lati*no Tropical com Barrosinho (trompete); 5a, ocantor Cirino; 6a pagode com o Madeira do Loi;sáb, às 19h, banda Mau Contato e às 22h30min,a cantora Irene Mendes. Couvert a CzS 20,00.Rua Baráo do Itambi! 73 (551-1395).
FRUTOS PROIBIDOS — Apresentação do gru-po. Churrascaria Marlene, Rua Xavier Curado,36 (359-2377), Campo dos Afonsos. De 3a a 5a,às 20h e 6a e sáb, às 21 h; dom. às 13h. Couvert aCzS 10,00.
BECO DA PIMENTA — Programação: 2a, rodade samba com a sambista Georgotte e o grupoChega Mais; 3a, lançamento do LP Duro naQueda do sambista Dicró; 4a, o cantor Fernan-do Crateus; 5a, Será Que é 8érlo7, comédia comToté Wekik e Marco Azevedo; 6a a dom. o cantorJosé Alexandre. De 2a a 4a, àa 21 h; de 5a a sáb,àa 22h30min. Couvert 2a a 5a a CzS 20,00; 6a adom, a CzS 25,00. Rua Real Grandeza, 176(266-5746).
BUFFALO GRILL— Programação: 2a, 3a o de 5aa sáb às 21h30min Alberto Arãntos (piano); 4a o5a, àa 22h30min, Billy John (cantor). Couvert aCzS 25.00. Rua Rita Ludolf, 47 (274-4848).
CLUBE 1 — Diariamente a partir das 22h, opianista Ribamar, as cantoras Liliane e An-drea; além de Silvio Gomes (plano) e Luca(contrabaixo). Todas as 3as, conjunto Cor oCanto. Todas as 5as o cantor Fred Solaro. Cou-vert 2a, 4a e dom a CzS 30,00; 3a. 5a, 0a e sáb aCz$ 40,00. Consumação a CzS 80,00. Rua PaulHedfern, 40 (259-3148).
AMIGO FRITZ — Programação: 4a, poesias doClayton Shaw Ramsay e músicas de MarcosFarina (violáo) e Luiz Otávio Braga; de 0" adom, o dantor Celso Rubinstein. Sempre, às22h. Couvert 4a a CzS 20,00 e de 0a a dom a CzS25,00. Rua Baráo da Torre, 472 (267-4347).
LET IT BE — Programação; 3a rock com oguitarrista João Fílardi e o grupo Mhz; 4a.Creme do Tangerina; 8a Cristal Liquido; 8" csáb, A Trilha; dom, Trio de Janeiro. De 3a a 5a odom, às 22h e 6a e sáb, às 23h. Ingressos do 3a a5a a CzS 18,00; 0a e sáb a CzS 30,00 e dom a Cz$20,00» Rua Siqueira Campos, 206.
SÍLVIO CALDAS — Show do cantor e violonis-ta, acompanhado pelo regional Voltaire. UnDeus, Trois, Av. Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198). De 3a a dom, às 23h. Ingressos a Cz$100,00.
ANGELA E CAUBY — Show dos cantores acom-
panhados de orquestra. Gafieira Asa Branca,Av. Men de 8á. 17 (202-4428). Diariamente, àa23h. Ingressos de dom a 5a a CzS 150,00 e 6a osáb a CzS 200,00. Até dia 27.
TOM JOBIM ABRAÇA CAYMMI — Show dacantora Sandra Sá. Do 5a a sáb, às 22h30min.De 2a a 4a. às 22h, conjunto Fogueira Três. A
partir das 18h, conjunto de Yta Moreno (vio-lào). Sem couvert. Rond Point Hotel Meridien,Av. Atlântica, 1020 (275-1122).
STUDIO MISTURA FINA — Programação: 3a e4a,'Teca Delamare (teclados) e Wagner (baixo);de 5a a sáb, o cantor e violonista Sérgio Coe-lhão; dom, vídooB e performances. De 3a a sáb,às 23h e dom, às 22h. Couvert e consumação de3a a 5a e dom a CzS 30,00; 6a e sáb a CzS 45,00.Rua Garcia D'Ávila, 15 (259-0394).
CALÍGOLA — Diariamente, a partir das21hl5min, os conjuntos dos piáhistas Giocon-da, Ubiratan Mendes e Chico Botelho o ascantoras Ana Isaura e Ligia Drummond, Parti-cipaçào de Bebeto do Tamba Trio baixo, flauta evoz. Couvert a CzS 50,00. Consumação a CzS150,00. Ao lado, discoteca diariamente a partirdas 22h, com os discotecários Bernard do Cas-tejá e Marcelo Maia. Consumação de dom a 5a aCzS 150,00 e 6a e sáb a CzS 200,00. RuaPrudente de Morais. 128 (287-1309).SERESTA-DANÇANTE — 6a e sáb., a partir das22h, seresta com os cantores Carlos Ribeiro,Elinete o Rómulo de Alencar. Karaokè somenteaos sábados. Ingressos a CzS 20.00. Rua daLapa, 86 (242-2240).
CAFE NICE — Música para dançar com a bandada casa. de 2a a sáb.. a partir das 19h Coivertde 2a a 5a e sáb a CzS 30.00; 6a e véspera deferiado a CzS 40.00. Av. Rio Branco, 277 (240-0499).
ANA MAZZOTTI — Show da cantora e pianistade 3a a dom., as 24h. De 3a a dom., às 22h. showdo conjunto Rio Bossa Jazz. Tiger. Av Sernam-betiba. -1700 (385 2813). Barra Couvert de 3a a5a e dom . a CzS 40.00 e 8" e sab a CzS U0.00.

BAMBINO D'ORO — Programação: 2a a 4a, às21h, Pagode do Karaokè animado por AlceuMaia. 5a a sáb. Manuel da Conceição, AlceuMaia, Sá Moraes e Marcelo Miranda. Sempre, às21h30min. Sem couvert, Rua Real Grandeza,238.
PEOPLE — Programação: De 2a a sáb., às
20h30min, piano-bar com Athie Bell; 2a às
22h30min, a Rio Jazz Orchestra; 3a às
22h30min, com o Grupo Friends; de 4a à sáb. às
22h30min, o trompetista Mareio Montarroyos
acompanhado de Sérgio Trombone, Zé Louren-
ço (teclados), Arthur Maia (baixo) e Theo Lima
(bateria); de dom. a 3a à 1 h da manhã Billy John
(violáo e voz). Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-
0547). Couvert a partir das 22h30min, 2a a 3a a
CzS 00.00, 4a e 5a a CzS 80,00; 8a e sáb a CzS
100,00; dom. a CzS 75,00. No bar 2a o 3a a CzS
50,00; 4a, 5a o dom. a CzS 60,00; 6a e sáb. a CzS
80.OO.
MARE NOSTRUM — De 3a a sáb. a partir das22h a dupla Sandro (violáo) e Paulinho (Guitar-ra). De 5a a dom. também das 13h às 16h. Semcouvert. Av. Sernambetiba, 6000 (385-3322).
EXISTE UM LUGAR — Programação: 4a. MolhoInglês; 5a Pistache; 6a, Friend's; sáb, Terra
Molhada. 4a e 5a, às 23h e 6a e sáb, às
23h30min. Couvert 4a e 5a a CzS 30,00 e 6a e sáb
a CzS 40,00. Consumação 4a e 5a a CzS 40,00 e
6a e sáb. a CzS 60.OO. Estrada daa Furnas. 3001
(399-4588).
ALO ALÔ — Programação: 2a. o cantor SilvioPrado; 3a a 5°, grupo Azymuth de 6" a dom ,Idéia Fixa. Sempre, às 23h. Couvert de 2a a sáb.a CzS 100,00 o dom a CzS 80,00. Rua Darão daTorre, 368 (521-1460).
PORTO BELLO — De 3a a sáb, a partir das 13h,o cantor Norberto Santos. Sem couvert. Av.Sernambetiba, 4700 (385-2501).
GIG SALADAS — 5a e sáb., o cantor TavioBonfá; 6a, grupo de Guilherme Vianna (sax);dom., peça Será Que é 8ório, com Marco Azeve-do o Tete Wekid. Couvert, 4a o 5a a CzS 25,00; 6ae sáb.. a CzS 30,00. Av. Gen. San Martin, 029.
WILSON 8IMONAL — Show do cantor 6a e sáb,e 2a. às 23h30min. Botecoteco. Av. 28 do Setem-bro, 205 (228*1087). Ingressos a CzS 100,00.
HARRYS BAR — Programação: de 2a a 5a, ocantor Albert Gino, diariamente os pianistasNazareth e Marinho. Sempre, àa 21h. Couvert àCzS 35,00. Av. Bartolomeu Mitre, 450 (259-4043).
CHIKO^ BAR — Piano-bar com mÚBica ao vivoa partir da8 21h. Programação: 2a o 3a, o violo-nista Nonato Luiz; do dom. a 2a às 21h30minWilson Nunos (plano). Tlbério (contrabaixo) eFátima Regina (vocal); Aberto diariamente apartir daa 18h, com música de fita. Som cou-vert, sem consumação mínima. Av. EpitácioPessoa, 1.500 (267-0113 e 287-3514).FOUR SEASONS — Programação: 4a e 5a acantora Rosaly Ribeiro Lima; 0a o sáb, conjuntodo jazz Nacho Mena. Sempre, às 22h30min.Couvert a CzS 45,OO. Rua Paul Redforn, 44(294-9791).
EXCELSIOR — Programação: no bar, às 19h,Joel de Franca (violão); no restaurante, no mes-mo horário, Mary Nicoloff (piano). Sem cou-vert, Av. Atlântica, 1800 (257-1950)
SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir das20h, o pianista Miguel Nobre o a cantora Con-suelo. Depois o conjunto de Osmar Milito e oscantores Norma e Beto. Couvert: 6a, sáb. o vésp.de feriado, a CzS 50,00. Av. Atlântica, 3 432(521-1296).
VINICIU8 — Diariamente, às 21h, a orquestrado Colinho do Piston e os cantoros Vitor Hugo,Roberto Santos, Leona. Av. Copacabana, 1 144
(267-1497). Couvert, de dom. a 5a a Cz$ 25,00 06a e sáb. e vesp. de feriado, a CzS 40,00.
RADICAL — Programação: 5a, o cantor DanielD Dane; 6a, Nelsinho Laranjeiras e David Mace-do (violões); sáb , grupo Vozes o dom., NelsinhoLaranjeiras. Sempre, às 22h. Couvert. a CzS15,00. Rua Antônio Vieira. 18 (542-2996).CANTO DA BOCA — Programação. 3a. o cantorLauro Bonevides; 4a, o cantor Boto Monteiro; 5a,grupo Sambistas Pintores; 6a o sáb, a cantoraMaria Helena Imbassal; dom, Jazz Latino Tro-picai com o grupo do trompetista Barrosinho.3a e 4a, às 21h30min; 5a a sáb, às 22h o dom, às21 h. Ingressos a CzS 25,00, Rua Aarào Reis, 20(232-1999).
VOCÊ QUEM SARE... — Programação: 5a,Prancis Deo (violão); 0". grupo de Sórgio Ragl;sáb., Marcelo Furtado o Maguila (violões). Sem-
pre, às 21h. Rua Baráo de Vassouras, 14, VilaIsabel.POKER BAR — De 2a a sáb, a partir das 20h acantora Biga o o pianista Ricardo. Sem couvert,consumação a CzS 20,00. Rua Almte Qonçal-vos, 50 (521-4999).CARINHOSO — Diariamente, às 22h, o conjun-to de Dora e Carinhoso. Couvert de dom. a 5a. aCzS 30,00; 6a e sáb., o véspera de feriado a CzS50,00. Rua Vise. do Píraja, 22 (287-0302).DESGARRADA — De 2a a sáb, às 22h30min,fados e guitarradas com os cantoros AntônioCampos e Maria Alcina. Às 23h30min, a canto-ra Rosita Gonzalez. Couvert a CzS 25,00. RuaBarão da Torre, 007 (239-5740)HURI DRINK — De 5a a sáb, às 21 h o cantorRogério do Maranhão; dom. às 20h o cantorNilton do Maranhão. Rua Bento Lisboa, 176(265-1148). Couvert a CzS 10,00.
NILDA APARECIDA — Apresentação da canto-rae pianista. Diariamente, a partir das 19h, norestaurante Ceu, Hotel Nacional, Av. Nie-meyer, 769 (322-1000).
ANTES E DEPOIS — Piano-bar com a cantoraMarisa. 3a, 5a, 6a e sáb. às 21h na TravessaCristiano Lacorte. 46. Sem couvort.
CONVERSA FIADA — Programação: 3a dom. e4a Manteiga (violão); 5a. Renato Faria (violão);6a e sáb Rentito Faria e Manteiga e, no anexoTrio Ilvamar Magalhães (piano) e grupo. Cou-
vert somente no anexo a CzS. 12,00. RuaGonza-
ga Bastos, 388 (254-0466).
JAKUI — De dom a 5a, às 18h e 6a e sáb. às 19h,a dupla Pedro Paulo e Augusto Arid o conjuntoCravo e Canela. Sem couvert. Hotel Intorcontl-nental, Av. Prefeito Mendes de Morais, 222
(322-2200).
LOBBY BAR — Apresentação das pianistasMaria Zelia, Railton e D Àngelo De 5a a 3a a
partir das 16he4uàs 19h Hotol Intercontinon-tal. Av. Prefeito Mendes de Morais, 222 (322-2200)
ANTONINO — Música ao vivo de 2a a sãb a
partir das 21h. com a cantora e pianista LygiaCampos Av Epitácio Pessoa. 1 244 Sem cou-vert.
CARAS E NOMES — Programação: violonistaSérgio Félix, sab Ricardo Sapha (violão); dom. oviolonista Aloysio Neves. 6a e sab. as 22h edom. às 21 h A casa abro às 18h com músicaambiente Rua S Francisco Xavier. 199. Semcouvert e consumação.

DANCETEMAS
APOCALIPSE — Discoteca de 2a a dom., a partirdas 21h. Couvert a CzS 35,00. Recomenda-sofazer reservas. Hotel Nacional, Av. Niemeyor,769 (322-1000 ramal 14).
CIRCU8 — Discoteca com a presença do disk-
jóquei Tonny Decarlo. Diariamente a partir das21 h. Ingressos de dom a 5a a CzS 40,00, homeme CzS 25,00, mulher; 6a e sáb a CzS 60,00,homem e CzS 35,00, mulher, com direito a umdrink nacional. Matinês dom, às 16h, a CzS15,00, com direito a um refrigerante. Rua GalUrquiza, 102 (274-7980).
PAPILLON — De 2a a sáb, às 22h, discoteca.Ingressos de 2a a 5a, a CzS 40,00; 6a e sáb a CzS70,OO. Hotel Intercontinental, Av. PrefeitoMendes do Moraes, 222 (322-2200). De 2a a 4a e6a dama acompanhada não paga.
HELP — Música de discoteca a partir das21h30min. Ingressos a CzS 35,00, homem eCzS 30,00, mulher; vesperal às 16h CzS 15,00.Av. Atlântica, 3432 (521-1290).
DANCETERIA MISTURA FINA — Programa-
çào: 5a o dom. som e vídeos; 6a, TNT; sáb a
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JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a 6a,
às 7h30min, 12h30min, 18h30min e 0h30min.
Noticiário — de 2a a 6a informativo às meias
horas.
Ropórttr JB — de 2a a dom. Informativo às
horas certas.
Além da Noticia — com Villas-Bôas Corrêa, às
7h55min, de 2" a 6a.
Momanto Econômico — com Ricardo Bueno,
de 2* a 6", às 8h05min.
No Mundo—Com William Waack, de 2a a 6a às
8h25min.
Panorama lochpa — Informativo econômico,
de 2* a 6" às 8h40min.
Na Zona do AgrMo — Com João Saldanha, de
2" a 6* às 9h10min.
Via Preferencial — Com Celso Franco, de 2a a6" às 9h25min.
A Margem da Noticia — com Rogério Coelho
Neto. de 2a a 6a, às 9h04min e 17h50min.

FÜVE

Luiz Antonio Mello

A vinda do Smiths ao Brasil continua
sob denso nevoeiro. Como se sabe, o som
do grupo é anti-sofisticado e não é chegado
a grandes multidões. Só que o preço do
grupo obriga que os empresários brasilei-
ros só pensem em grandes espaços, já que
ninguém é otário. Enquanto o jogo conti-
nua sem baralho, o programa 102 Decibéis
(amanhã, de 22 às 2 da madrugada) vai
apresentar um trecho de um recente con-
certo da banda, mais outro pirata do The
Cure.

A sensacional banda inglesa Fine Young
Cannibals (FMs, ouçam o disco pelo amor
de Deus!) é o destaque na Fluminense FM
hoje. Quem ligar o rádio às 13h, vai ouvir
meia-hora do grupo, sem interrupções.

Leitores enfurecidos reclamam da au-

banda Omega. 5a e dom. àa 22h e 6a e sáb. às23h. Ingressos 5a a Cz$ 30,00 e de 6a a dom. a,Cz$ 45,OO. homem e CzS 30,00, mulher. Estra-da da Barra da Tijuca. 1636 (399-3460).
METRÓPOLI8 — Programação: 5a, Xarada eRana e A Tripulação; 6aa e sáb. IRA; dom.Salada Mista e Coração Vagabundo. Sempre, às22h. Ingressos 4aa, 5a e dom a Cz$ 30,00 e 6a e"sáb. a CzS 40,00. Estrada do Joá, 150.
ROCK-SE QUEM PUDER — Programação: 5a',"Coquetel Molotov; 6a e sáb. o instrumentista'Luciano Baia; dom. Limiar. De 5a a sáb. às 21he dom. às 20h. De 6a a dom. karaokè e sorteios.Ingressos 5a e dom. a Cz$ 20,00, homem e Cz$10,00, mulher; 8a e sáb. a CzS 30,00, homem e-Cz$ 20,00, mulher. Estrada do Joá, 2570 (322-0440).
MANHATTAN — Programação: 6a e sáb., às22h, discoteca e vídeos; dom., às 15h, gincana.-Ingressos 6a a Cz$ 30,00, homem e Cz$ 15,00,mulher; sáb. a CzS 40,00, homem e CzS 20,00,mulher; dom. a CzS 15,00. Av. Menezes Cortes3020 (398-8757).

A Opiniéo do Touguinhó — Com Oldemário
Touguinhó: de 2a a 6a às 12h05min.
Encontro com a Imprensa — Hoje às 13h.
Assunto: O desmatamento e suas conseqüên-
cias'para o meio-ambiente. Convidados: JOSÉ
FERNANDO PEDROSA, delegado-estadual do
IBDF e CARLOS MINC. coordenador da Assem-
bléia Permanente do Meio-Ambiente. Os ouvin-
tes podem fazer suas perguntas pelo tel. 284-
5599.
Bola Dividida — Com Sandro Moreira, de 2a a
6a às 17h05min.
Arte Hnal — de 2a a 6a, às 22h.
Arte Final Jazz — Dom., às 22h.

FM ESTÉREO 89.7MHz
HOJE20h — Reproduções a ralo laser: Le Rouetd'Omphale. op. 31, de Salnt-Saens (Bernsteln —0:82); e Canções Polonesas, de Chopln-Liszt(Arrau — 18:12 Adagio em sol menor, de Albi-noni (Karajan — 11:46). Reproduções conven-oionals São Paulo — íntegra do oratório, deMentíelssohn (Fischer-Díeskau. Helen Donath,'Hanna Schwarz, Hollveg-, Coros e Orquestra deDu8seldorf e Rafael Fruhbeck de Burcros 130:47).

sência da programação da MEC-FM aqui
na coluna. Af vai a de ópera. Amanhã, às
18h, Manon Lescaut de Puccini, dentro do
programa Ópera Completa.

Célio Alzer retocou o noticiário da JB-
FM. Está mais ágil e objetivo. Ouvintes
ligam elogiando.

Ouem gosta de estrondo é só ligar a
Estácio às 22h. O programa Esse Tal de
Rock & Roll vai apresentar os melhores
momentos do Black Sabbath, berço do
engolidor de morcegos Ozzy Osbourne."
Amanhã, também na Estácio, tem Novas
Tendências, programa de José Roberto
Marr, apresentando discos que acabaram
de chegar da Alemanha. Novas Tendências
começa às 16h.

Memória 105, da FM 105, já chegou
arrebentando. Pencas de ouvintes têm
acompanhado os flashbacks de hora em
hora que a emissora põe no ar, diariamen-
te, a partir das 7 da manhã.

No programa Rock Festival da Rádio 98,
amanhã, vai rolar o som do Kiss. O progra-
ma começa às 10 da noite.

P!p§;. F

'wTCMW
The Smiths, convidado de honra do programa 102

Decibéis (Radio Cidade) que vai apresentar um
concerto-virata amanhã
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Nelson Xavier e Maria Zilda vivem uma \nexoravel relagao amorosa em Louco Circo da ^ 
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Paixao, no Teatro da Praia ,s |
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"Louco Circo da Paixão"

Nelson Xavier e Maria Zilda vivem uma inexorável relação amorosa em Louco Circo da
Paixão, no Teatro da Praia

Ciranda do desejo

Macksen Luiz

*? MA imperiosa compulsão
I I motiva o comportamento de

Selley e Fábio, os persona-
gens de Consuelo de Castro em
Louco Circo da Paixão. Enquanto
ele, engenheiro, proprietário de
uma construtora, defende uma fal-
sa integridade psicológica, ela, ga-
rota de programa, dona de uma
sórdida quitenete, equilibra sua ca-
rência afetiva nos limites da auto-
destruição. A peça trata do encon-
tro do casal, provocado por uma
circunstância banal, e da inexora-
bilidade da sua relação amorosa. O
desenvolvimento narrativo se apro-
gria 

desse clima de fatalidade (as
arreiras que se interpõem são o

próprio entrecho) e o amolda na
fórmula dos textos confessionais/-
psicológicos de dois personagens
com temperos de humor, de senti-
mentalismo e tensão controlada.
Há um verdadeiro aprisionamento
da autora a uma estrutura drama-
túrgica que ela conhece bem e de-
monstrou ao longo da sua carreira:
cenas curtas com concentração de
acontecimentos e diálogos ágeis
que se alimentam de uma critica ao
próprio comportamento dos perso-
nagens. Mas a necessidade de um
verismo naturalista na construção

dos personagens os ameaçam de se
transformar em tipificações. Da
mesma forma que a simpatia de
Consuelo pelo casal prejudica a sua
capacidade de evitar ingenuidades
(a argumentação de Fábio tende a
caricaturá-lo; os Ímpetos de Selley,
a glorificá-la). Consuelo despreza as
nuanças, tão necessárias a qual-
quer peça em que o embate psicoló-
gico está no centro da discussão,
além de desconsiderar cada movi-
mento de um em direção ao outro
como um tempo dramático com
ritmo particular.

A paixão que domina o casal e
que se manifestaria por um desejo
crescente, não tem na peça essa
expressáo evolutiva. A imagem das
figuras circenses, com toda a sua
carga de intenções poetizantes, re-
força ingenuidades. Mas num certo
sentido, é justamente essa ingenui-
dade que move a autora na sua
apaixonada adesão ao que escreve.
Louco Circo da Paixão ainda está
restrita ao ciclo dos textos de im-
pulso.

A direção de Marcos Paulo igno-
rou as sutilezas do texto, preferindoreduzir tudo a uma história de duas
pessoas que não se levam muito a
sério. Paulo conseguiu fazer ressal-
tar as pequenas piadas espalhadas
nos diálogos como se fossem o cer-

ne das questões focalizadas. Desço-
nhece a coreografia do encontro,
desenhando o sincopado de uma
troca de passes. Há muita pressaem cena que não combina com a
delicadeza (até quando há agressi-
vidade) dos sentimentos. A solução
cenográfica contribui para tornar
ascética a cena, já que os dois pia-nos do cenário no palco, de muita
altura do Teatro da Praia, obrigam
a platéia a malabarismos com a
cabeça e a uma distância imensa. A
trilha sonora, inadequada e às ve-
zes inoportuna, não consegue tor-
nar audível e dar função dramática
à frase que inicia e termina o espe-
táculo. Passa completamente desa-
percebida.

Maria Zilda tem uma natural
eletricidade interpretativa. Ainda

§ue 
seus recursos não sejam muito

iversificados, marca sua presença
como Selley, apoiando-se numa
chave meio inconseqüente. A atriz
conhece sua vivacidade e a explora
com olhares enfáticos e agitação
permanente. Nelson Xavier se mos-
tra visivelmente inadequado ao pa-
pel. Transmite permanente descon-
fiança em relação às razões que
motivam as atitudes de Fábio, sem,
contudo, conseguir adotar uma li-
nha crítica.

Um coral no MAM

A série Música no
MAM, que tem o patroci-
nio do Banco Econòmi-
co, prossegue este do-
mingo, às 17 horas, com
uma apresentação do co-
ral Canto em Canto, diri-
gido por Elza Laksche-
witz. O coral existe desde
1982, sob a responsabili-
dade. de uma das pes-

soas com maior expe-
riência no gênero. De-
pois de ter trabalhado
muitos anos com a Asso-
ciação de Canto Coral,
Elza Lakschewitz passou
a constituir os seus pró-
prios grupos — e além do
Canto em Canto, dirige
atualmente o Coro lnfan-
til do Teatro Municipal.

A proposta do Canto em
Canto é desenvolver um
estilo de canto coral que
associe expressão musi-
cal e corporal sem pre-
juízo da qualidade vocal.
O coro trabalha técnica
vocal com Maria José
Chevitarese, e expressão
corporal com Jane Bor-
ges de Oliveira. O pro-

grama de domingo, com
entrada franca, começa
com uma Ave Maria de
Villa-Lobos e culmina Tia
Série Xavante de Guerra
Peixe, uma das grandes
expressões da moderna
criação brasileira neste
gênero. Inclui peças de
Hindemith, Ravel, Ro-
naldo Miranda, Marcos
Leite e outros. (L.P.H.)

As ansiedades

de um

ex-menino

prodígio

Reynaldo Roels Jr.

Kuitka faz uma pintura sombria e
que pressiona o espectador todo o
tempo.

| UILHERMO Kuitka é argentino, tem 25 anos e.é„
¦ v já na sua idade, considerado um dos principais, se

não o principal, pintor em atividade no seu pais.'
Foi um garoto prodígio e, aos 13 anos, fez sua primeira
individual em Buenos Aires. A mais recente ele está
fazendo no Rio, na Thomas Cohn, onde apresenta nove
telas de sua última fornada. Quem foi à Bienal de São
Paulo deve lembrar-se de seus trabalhos, expostos na
Grande Tela (ou o Corredor da Morte, como tambémJoi
chamada), onde ele despertou a atenção mesmo ao lado
dos monstros sagrados do neo-expressionismo alemão.
(Mas isso não era difícil. Muitos brasileiros também se
destacaram com bastante facilidade).

A pintura de Kuitka é, no mínimo, peculiar. As cofes
sombrias, que ele emprega em pinceladas decididas, nao
são o ponto focai dos trabalhos. Tampouco o são as
figuras pequeninas, em atitudes às vezes indefinidas ou
mesmo grotescas, que povoam suas telas. O principal
personagem de sua pintura é o espaço teatral que ele
cria, como um palco onde irão mover-se criaturas saídas
de sua imaginação e que só servem para sublinhar o
clima criado pelo espaço. Ao contrário do que se espera,
não é a ação que vai ser sublinhada pelo espaço, mas éja
ação que vai reforçar o espaço sombrio que ele estabè-
lece.

Com ligações no mundo teatral — já fez trabalhos de
iluminação —, Kuitka afirma que pinta para mostrar
outro mundo diferente do mundo da pintura, para mos*
trar a saturação formal do século XX. Para ele, pintar é
uma necessidade, mas ele a exerce pela impossibilidade
de fazer outra coisa. A sua cor vem sendo aos poucos
limitada, sua palheta já tendo sido mais rica do queatualmente, e Kuitka tem como figuras mais importanr
tes no seu desenvolvimento artístico gente de fora,,çte
pintura, como o escritor Jorge Luis Borges e o cineasta
Rainer Fassbinder, este último um personagem quê 'ri
fascina não pelos filmes que fez, mas pelo elementó"dé
deterioração que o persegue.

Deterioração é uma palavra-chave para se compreeií-
der a pintura de Kuitka, um artista preocupado com a
sua situação no mundo, onde quer que ele esteja. Prati-
camente nascido e criado sob a ditadura, ele não sofreu
com as dúvidas que assolaram a geração anterior à sua;
com a eterna pergunta "arte para quê?" que todos ^se
fizeram durante o período, e em várias partes da Améri-
ca. Ele cresceu sob o aprendizado da pintura e a questão
política só entra em suas telas sob a forma da interròjgàT
ção sobre a condição humana mais geral, do seu aqui é
agora. Sé ele considera, como disse, que é horrível' tfef
sido menino prodígio, também ser um adulto-prodígio
não se revela nem um pouco mais alentador. "/• -

As situações colocadas em cima do espectador na súã
exposição são uma expressão desta situação que éfê
viveu e vive ainda hoje. Pode não agradar a todos;
Apesar de o neo-expressionismo haver recuperado10,
prazer da pintura, Kuitka não é um artista onde se possa
procurar este prazer. Em suas telas o que conta é o clima
instaurado e, mesmo que ele demonstre proficiência no
que faz, a pintura pela pintura não tem lugar. Um artista
singular e que se coloca ao espectador não para agradar,
mas para exercer pressão.
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APRESENTAÇÃO:

CARLOS EDUARDO NOVAES

CONVIDADOS: TARSO DE CASTRO

RICARDO (etiquetador de super
mercado) /

Charles Myara e Fátima Valença no
musical Chopes Berrantes (Café-Concerto

Cacilda Becker)

TEATRO
SALADANDO — Criação coletiva do grupo Di
Palco. Direção de Reinaldo Santana. Retiro dosArtistas, Rua Retiro dos Artistas, 571. Sáb, às
2lh e dom, às 18h30znin. Ingressos a Cz$
10,OO.
rA. ÍTALO E WALMOR — ENCONTRO COMly^ FERNANDO PESSOA — Dramatização
com a participação de Paulo Rogério e Marcelo
Equi (violões) Vanucci (violoncelo). Sobrado do
Viro do Ipiranga. Rua Ipiranga, 54 (225-4782).De 3a a sãb. às 22h; dom. às 18h. Ingressos a
Cz$ 80,00 (3a, 4a e dom). Cz$ 120,00 (5a e 0a,
com direito a consumação) e Cz$ 150,00 (sãb.,com direito a consumação). Duração: lh (18anos).¦ A obra poética de Fernando Pessoa recebe dos
atores ítalo Rossi e Walmor Chagas tratamento
pessoal que nunca cai nas banalizações senti-
mentais. Duelo de dois intérpretes do grandesensibilidade, o recital demonstra que emoção
e técnica teatral se conjugam com profissiona-lismo de carreiras sólidas. Atores e poeta ga-nham, assim, uma contemporaneldade que es-
tá na essência do universo de Pessoa.
PEDRA, A TRAGÉDIA — Texto de Mauro Rasi,Vicente Pereira e Miguel Falabella. Direção de
Ari Co8lov. Com Analu Prestes, Thelma Reston
Stella Freitas e Isaac Bernat. Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-0882).De 4a a 6a, às 21h30min; sáb, às 20h e 22h,dom., às 18h30min e 21h. Ingressos 4a, 5a e
dom. a Cz$ 50,00; 0a a Cz$ 60,00 e sãb. a Cz$70,00. Duração: lh20min. (16 anos).
TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR — Texto deMarcos Caruso. Direção de Attílio Ricco. ComAngela Leal, Marilu Bueno, Elisàngela, Fátima
Freire, Adriano Reys e outros. Teatro Princesa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 186. De 4a a 6a e
dom, às 21hl5min; sáb, às 20h e 22h30min;vesp de dom, às 18h. Ingressos 4a, 5a e dom a
Cz$ 80,00; 6ae sábaCz$ 90,00. Duração: 2h (16anos).
O PERU — Comédia de Oeorge Feydoau. Adap-taçào de Juca de Oliveira. Direção de JoséRenato. Com John Hebert, Edwin Luisi, AngelaVieira, Francisco Milani, Medira Campos, Dje-nane Machado e outros. Teatro Ginástico, Av.
Graça Aranha, 187 (220-8394). De 4a a 6a, às2lh; sáb, às 19h30min e 22hl5min;dom, às 18e 2 lh. Ingressos 4a e 5a a Cz$ 40,00; 6a e dom aCz$ 50,00; sáb a Cz$ 60,00. Duração: 2h (18anos).
MAHAGONNY — Texto de Bertold Brecht eKurt Weill. Tradução de José Celso Martinez
Corrêa. Direção de Luiz Antônio Martinez Cor-
rea. Direção musical de Tim Rescala. Com
Suely Franco, Fernando Eiras, VeraHoltz, Ma-
ria Cristina Nunes, Mário Borges e Ludoval
Campos. Teatro Glaucio Gill, Pça Cardeal Arco-
verde, s/n° (237-7003). De 4a a sáb, às
21h30min;dom, às 18h30mine 21h. Ingressos
a Cz$ 60,00 e Cz$ 50,OO, estudantes; sáb a Cz$
80,00. Duração: lh40mín (16 anos).
ATACA, FELIPE — Revista de Arthur Azevedo.Adaptação íivre dos alunos da CAL. Orientação.de Antônio Martins de Araújo. Supervisão de
Luís Antônio Martinez Corrêa. Teatro do Sesc
da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. De 5a a
dom., às 2 lh. Ingressos a Cz$ 40,00, Cz$ 30,00,
estudantes e Cz$ 20,00, comerciários.
UM BONDE CHAMADO DESEJO — Texto deTennesse Williams. Direção do Maurice Va-neau. Cenário de Marcos Flaksman. Com Tere-za Rachel, Paulo Ramos, Louise Cardoso, Os-mar Prado, André Felipe, Dalva Ribeiro, Bea-triz Veiga, Irma Alvarez. Teatro Tereza Rachel,Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De 4a adom às 21h30min e vesp de 5a, às 17h e dom, às18h. Ingressos a Cz$ 35,00 (4a), Cz$ 40,00 (5a edom.). Cz$ 50,00 (6a) e Cz.S 60,00 (sáb.). Dura-
ção: 2h30min (14 anos). O espetáculo começarigorosamente no horário.
FEDRA — Texto de Racine. Direção de Augusto
Boal. Cenários e figurinos de Hélio Eichbauor.
Com Fernanda Montenegro, Edson Celulari,
Wanda Kosmos, Cássia Kiss, Fernando Torres,
Betty Erthal, Joyce de Oliveira e Jonas Mello.
Teatro do Arena, Rua Siqueira Campos, 143
(235-5348). De 4a a sáb. às 21h30min; dom. às
I8h e 2lh. Ingressos a C?.$ 60,00 (4a), Cz$
80,00 (5a, 6a e dom.) o Cz$ 100.00 (sáb ) Dura-
ção: lh45min. Não é permitida a entrada após o
inicio da sessão. (10 anos).
FELIZ PÁSCOA — Texto de Jean Poiret. Direçãode José Possi Neto. Com Paulo Autran, Karin
Rodrigues, Claudia Alencar, Sérgio Mamberti e
outros. Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-
gueiro. 93(225-8846). De4aa6a, as 2lh; sáb, as20h e 22h; e dom, às 18h e 20h. Ingressos de 4aa dom CzS 80,00; 4a, 5a e dom a Cz$ 50,00,estudantes. Duração: 2h (14 anos).
COZINHANDO MAÇÁS — Texto de ZiraldoDireção e cenários de Paulo Afonso de Lima.Com Débora Duarte e Marcelo Ibrahim. Teatro
do Planetário. Av. Pe. Leonel Franca, 240(274-
0096). De 4il a sáb. ás 21 h30min; dom., as 20hIngressos do 4a a 6a e dom. a CzS 40.00 e sáb aCzS 50,00. Duração: lh (14 anos). Ate dia 25 de
maio
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BAILEI NA CURVA — Criação coletiva do gru-po Do Jeito Que Dá. Direção de Júlio Conti. Com
Antônio Gonzales, Carlos Lagoeiro, Carmem
Molinari, Cláudia Maoli e outros. Teatro Ipane-
ma, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794).De 4a a dom., às 21h. Ingressos a CzS 50,00,
Cz$ 40,00 estudantes e, Cz$ 25,00, classe artís-
tica. Até dia 16 de maio.
DIREITA VOLVER — Comédia do Lauro César
Muniz. Direção de Roberto Frota. Com Rosama-
ria Murtinho, Mauro Mendonça, Nina de Pá-
dua, Elcio Cornar, Ana Maria Nascimento e
Silva e outros. Teatro Vanucci, Rua Marquês u
S. Vicente, 52/3° (274-7248). De 4a a 8a, às
21h30min; sáb, às 20h30min o 22h30min e
dom, às 19h e 21h30mln. Ingressos 4a o 5a a
Cz$ 60,00; 6a e dom. a Cz$ 70,00; sáb. a Cz$
80,00. Duração lh45min. (18 anos).
PÓ ROMEU — Texto de Efraim Kishon. Tradu-
ção de Millôr Fernandes. Direção de Adriano
Stuart. Com Otávio Augusto, Cininha de Paula
e Odilon Wagner. Teatro Mesbla, Rua do Pas-
seio, 42/11° (240-8141). De 4a a 0a, às 21 h; sáb..
às 20he 22h30min;dom., às 18he21h. Ingres-
sós a CzS 50,00 (4a, 5a e dom) e Cz$ 70,00 (6a e
sáb). Duração: 2h (16 anos).
CHOPES BERRANTES •— Texto de Fátima Va-
lença. Direção de Alice Viveiros de Castro. Com
Alice Viveiros de Castro, Charles Myara, Ettore
Zuim, Gilson Barbosa, Nadia Carvalho e ou-
tros. Teatro Cacilda Becker, Rua do Cateto, 338
(265-9933). De 4a a dom, às 21h. Ingressos 4a,
5a e dom a CzS 40,00 e 6a e sáb a CzS 50,00. A
partir das 20h30min serviço de bar feito pelosatores. Duração: lh30min (16 anos).
LUZES DA RIBALTA — Texto de Paulo Afonso
de Lima. Direção de Sténio Garcia. Com Sténio
Garcia e Gisela Sá. Teatro Sonac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). 5a e 6a, às 21h30min;
sáb, às 20h e 22h e dom., as 18h e 20h.
Ingressos de 5a e sáb. e dom. na 2a sessão a CzS
70,00 e vesp. do dom. a CzS 50,00. Duração:
lh20min (16 anos).
QUANDO O CORAÇÃO FLORESCE — Texto deAlexei Arbuzov. Tradução de Maria Murray
Direção do Paulo Autran. Músicas de Carlos
Lira Com Eva Wilma e Carlos Zara. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana. 327 (257-1818).De 4a a sáb. às 21h30min; dom. às 20h. Ingres-
sos a CzS 40,00. Duraçáo: lhõOmin (14 anos).

CECILY ACREDITAVA QUE EU SERIA GRAN-
DE — Texto e direção o interpretação de Rober-
to Muniá baseado na obra e vida de Fernando
Pessoa. Teatro da Aliança Franoesa de Botafo*
ga. Rua Muniz Barreto, 730 (288-4248). 6a e
sáb às 21h; dom, às 19h. Ingressos a CzS 30,00
e CzS 20,00, estudantes. Duração: Ihlõmin.
(16 anos).
NINGUÉM SE LEMBRA MAIS DE FREDERICCHOPIN — Texto de Roberto Coesa. Direção de
Omar Varella Ovsejevicius. Com Célia Biar,
Rosita Thomaz Lopes, Luiz Carlos Arutin, Car-los Duval, Eduardo Martini e Cláudia Braga.
Teatro Dulclna, Rua Alcindo Guanabara, 17
(220-6907). 4a, 8aosáb.,às21h;5a,às 19he21h
edom., às 19h. Ingressos 4a aCz$ 25,00; 5a (Iasessão) a CzS 30,00; 5a (2a sessão) e dom a Cz$40,00; 6a e sáb. a Cz$ 50,00. Duração: lh (14anos).
SALVE-SE QUEM PUDER — Texto de SidneyLima. Direção de Adilson Gomes e Sidney Li-ma. Com Jool Cancella, Francisco Nicolich,
Katuira Daraxas e outros. Teatro do América,Rua Campos Sallos, 118. De 5a a sáb., às 21h edom., às 20h. Ingressos 5a e dom a Cz$ 40,00 e6a e sáb o CzS 50,00.
O QUE O MORDOMO VIU — Texto de JoeOrton. Traduçáo e direção de Flávio Rangel.Cenários de Gianni Ratto. Figurinos de KalmaMurtinho. Com Sérgio Viotti, Lúcia Alves,Francarlos Reis, Julia Lemmertz, Ernesto Pie-colo e Guilherme Corrêa. Teatro Clara Nunes,Rua Marquês de S. Vicente, 52/3a (274-9696).De 4a a 6a às 21 h; sáb. às20he22h;dom. às 18he 20h. Ingressos a CzS 60,00 (4a, 5a e dom.), Cz$50,00 (vesp. 5a) e Cz$ 70,00 (6a e sáb.). Duração:
lh30min. (16 anos).
ELES NÀO USAN BLACK-TIE — Texto de Gian-francesco Guarniori. Direção de Bartò Kapp.Com o grupo Boca de Cena. Teatro Abel, AvRoberto Silveim, 29(719-5711), Niterói. Do 5a asáb., às 20h30min. Ingressos a CzS 40,00.
ENTRE UM SILÊNCIO E OUTRO — Texto edireção de Gil Ramos. Com Ennio Tavares,
Marcelo Villas Boas, Telma Alves. Ricardo Li-
ma o outros Teatro do Sesc de Engenho de
Dentro. Av. Amaro Cavalcanti, 1 661 (269-9395). De 5a a sáb. às 20h30min; dom, às 19h.
Ingressos de 5a a sáb a CzS 30.00 e dom a CzS
25,00. Estudantes a CzS 20.00. Duração 2h. (18anos).

IRIRIQUI, 19 — Texto de Wanderley AguiarBragança. Direção coletiva sob a supervisão de
Renato Borghi Com Cássia Foureaux. Daniel
Barcellos, Kaul Orofino e Suzana Abranches.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfode
Paiva, 269. 6a e sáb. as 24h e 2a t' T1 as
i 1 h30min. Ingressos a CzS 50,00 e CzS 35,00.
ostudantf-3

UM CASAL ABERTO... MA MON TROPPO —
Texto de Dario Fone Franca Raine. Direção deRoberto Vignati. Músicas de Oswaldo Montene-
gro Com Herson Capri. Malu Rocha e Gedivan.
Teatro Procópio Ferreira. Rua Paulo Lins. 41
(771-6150) De 611 a dom. ás 21h. Ingressos a
CzS 40.00 o CzS 20.00. comerciários. Duraçao:
lh:30min i iti anos) Até dia 27

A ESCOVA DE DENTE8 — Texto de Jorge Diaz.
Adaptação e direção de Shimon Nahmias. Com
Cristina Veloso e Shimon Nahmias. Teatro Ar-
thur Azevedo, Rua Vitor Alves, 454, Campo
Orande. De 6a a dom., às 21h. Ingressos a Cz$
30,00. Até domingo.
A VIA CRUCIS DO CORPO — Texto de ClariceLinspector. Adaptação de Otto Gripp e AnaDias. Direção de Otto Gripp. Com o grupoCorpus Mente. Teatro Diroeu de Mattos, Rua
Barão de Petrópolis, 897 (273-6348). 6a e sáb.,
às 20h e dom., às 19h. Ingressos a Cz$ 30,00 e
Cz$ 20,00, estudantes.
A Associação Carioca de Empresários Teatraiscoloca à venda em suas agências ingressos a
preços de bilheteria, de todas as peças em
cartaz no Rio, com entrega a domicilio, sem
acréscimo no preço. As agências funcionam no
Rio-Sul (de 2a a sáb., das lOhàs 22h), na Pça N.
Sa. da Paz (de 3a a dom., das lOh às 22h) e no
Lgo da Carioca (de 2a a 6a, das lOh às 18h), e o
telefone para informações ó 542-4477.

QUALÉ GATINHO — Texto de Antônio Bivar.Direção de Amir Haddad. Com Brigitte Búzios eFrederico de Francisce. Teatro de Bolso Auri-
mar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva, 769 (239-1498). De 4a a 6a, às 21h30min; sáb, às 20h e22h e dom, às 20h30min. Ingressos 4a a CzS
30,00; 5a a CzS 50,OO; 6a a dom a Cz$ 60,00.
Estudantes 5a e dom a Cz$ 35,00. Duração: lh
(18 anos).
LOUCO CIRCO DA PAIXÃO—Texto de Consue-lo de Castro. Direção de Marcos Paulo. ComMaria Zilda e Nelson Xavier. Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a a 6a, às21h30min; sáb, às 22h; dom, às 19h e21h30min. Ingressos 4a a CzS 60,00; 5a, 6a odom a Cz$ 70,00; sáb a CzS 80,OO. (16 anos).
O RETA GARBO, QUEM DIRIA. ACABOU NOIRAJÁ — Texto de Fernando Mello. Direção de
Attilio Riccó. Com Hilton Have, Ary Moreira eSolange Couto. Teatro Serrador, Rua Senador
Dantas, 13 (220-5033). De 4a, 6a e dom., às
21hl5min; sáb, às 20hl5min e 22h. Ingressos
de 4a a 6a a Cz$ 40,00 e sáb. e dom, a Cz$ 50,00.Duração: lh30min (18 anoB)
OIOI ESPECIAL — Texto de Angela Herz. Díre-
ção de Helder Carneiro. Com Angela Herz,
Marcello Marques, Valeria Rowena, Jena Ko-
pelman e Egberto Alcary. Sala Monteiro Loba-
to, Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 400
(270-6696). De 6a a dom., àa 21h. Ingressos a
Cz$ 40,00 e Cz$ 30,OO, estudantes.

DANÇA
HERANÇAS DE UMA CULTURA — Espetáculodo bailarino o coreógrafo Edilson Sheriff. Dire-
ção de Naira Fernandes. Teatro do Liceu, Rua
Frederico Silva, 86 (221-5679). De5aadom.,às
2lh. Até dia 4 de maio.
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA —
BALLET DO TEATRO MUNICIPAL — Apresen-taçáo sob a direção de Dalal Achcar. Maitre de
ballet Desmond Doyle. Solistas: Ana Botafogo,
Alice Colino, Nora Esteves, Cecília Kerche o
Heliana Pantoja. Participação da Orquestra
Sinfônica do Teatro Municipal. Programa I:
Concert, música de Prokofieff e coreografia do
Rodrigo Pederneiras e Belong, música sinteti-
zada por Syrinx e coreografia de Norbert Vesak •
ou Cantabile, música de Samuel Barber e coreo-
grafia de Oscar Araiz e Bayadere, música de
Minkus e coreografia de Makarova d'aprés Po-
tipa. 6a, àa 2lh; sáb, dom e 2a, àa 17h o dia 22,
às I8h30min. Programa II: Giselle, música de
Adolphe Adam o coreografia de Petipa. Dias 26 ie 28, às 21h; dia 27, às 17h e dias 29 o 30, às
18h30min. Teatro Municipal, Cinolándia (262-6322). Ingressos do Programa I: CzS 250,00,
platéia e balcão nobre; CzS 150,00 balcão sim-
pies; Cz$ 60,00, galeria; CzS 1.800,00, frisa e
camarote. Programa II a CzS 180,00, platéia e
balcão nobre; a CzS 100,00, balcão simples; CzS
50,00, galeria e CzS 1.200,00, frisa e camarote.

MÚSICA
MÚSICA DE CÀMERA — Recital de MecenasMagno (sax), Maria Teresa Madeira (piano) o
Anderson Viana (viola). No programa, Darius
Milhaud, Astor Piazzola e Granados. Hoje, às
21h, no Centro Cultural de S. Teresa, Rua
Monte Alegre, 306. Ingressos a CzS 20,00.
SILVIA RACHEL — Recital da pianista inter-
pretando Villa-Lobos, Brasílio Itiberè e Chopin.
Sábado, às 17h, na Sala Arnaldo Estrela, Rua
Hilário de Gouveia, 88. Entrada franca.
CANTO EM CANTO — Apresentação do coralNo programa, peças do Villa-Lobos. ErnaniAguiar. Hindemith. Ravel e outros. Domingo,
as 17h, no Museu de Arte Moderna. Aterro.Entrada franca.
CORPO EXECUTANTE DA BANDA PORTU-GAL — Concerto. Domingo, às 18h, no Salão doClube Ginástico, Av. Graça Aranha. 187 Entra-da franca
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E O RENEGADO traida tern caso com o primo (Revill). Legen*Manchete — Oh25min dado.
america- POR TODA A MINHA VIDA

por John Farrow. Elenco: Globo — 0h40minAva Anthony Quinn, (Sweet November) produgao americana de

Fausto Silva transferiu para a Bandeirantes, a
partir de amanhã, suas brincadeiras irreverentes
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filmes da tv/Flagrantes 
da selva urbana

MOGAMBO
Tv Globo—14h20min

(Mogambo) produção americana de 1053, diri-
gida por John Ford. Elenco: Clark Oable,Grace Kelly, Ava Qardner, Donald 8inden,Philllp Stanton e aa tribos Sanburu, Wagenia,Baheya, MT>eti, Arap. Colorido (110min)Aventura. Romance entre líder de safar*
(Gable) e bela dançarina de cabaré (Gardner) éinterrompido pela nova cliente (Kelly), casadacom um antropólogo (Sinden), que quer che-
gar ao perigoso território dos gorilas.LÚCIO FLÀ VIO, O PASSAGEIRO DA AOONIATV Globo, 21h25minProdução brasileira de 1977, dirigida porHector Babenco. Elenco: Reginaldo Farias,Ana Maria Magalhães, Milton Gonçalves,Paulo César Pereio, Lady Francisco, GrandeOthelo. Colorido.

Policial. Delegado (Ivan Cândido) e seuajudante (Gonçalves) lideram a caçada a LúcioFlávlo (Faria), que está em companhia de suamulher (Magalhães). O bandido é preso, con-segue fugir, e inicia uma série de prisões efugas, que bó terminam com sua morto.DEIXE MINHA SEPULTURA ABERTATV Record — 21h30minProdução inglesa, dirigida por S. F. Bowrigg.Elenco: Camila Carr, Gene Ross, Stephen To-bolowsly. Colorido.
Terror. Duas irmãs, muito unidas quandocrianças, se separam depois de adultas. Uma

No domingo, o embalo
continua com Isto Também:
era Hollywood (Tv Manche-
te, 13h), a segunda parte da
coletânea com os mais anto-
lógicos trechos dos grandes
musicais da Metro. Nesta se-
gunda parte, há ainda tre-
chos de velhos filmes mudos
e de nâo-musicais, como E O
Vento Levou. Ainda no do-
mingo, O Fantasma da Opc-'
ra (Tv S, 22h), mirabolante
filme de terror com Maxmi-
lian Schell, e Agonia e Êxta^
se (Tv Globo, 23h35min), su-
perprodução sobre os traba-
lhos de Michelangelo, para
pintar o teto da Capela Sisti-
na, no Vaticano. (Paulo A.
Fortes)

mostrar quem está por trás dessas
tesouras virtuosas e democráticas.

A Manchete preparou algumas
atrações esportivas para o inicio da
noite de sábado. Às 19hl5min, Es-
colintaa do Zico apresenta entrevis-
tas com os preparadores físicos Gil-
berto Tim e Moracy, ambos da Sele-
ção Brasileira. Comentarão a per-formance dos jogadores do time do
Brasil. Logo depois, às 19h55min,
Nocaute exibe os melhores momen-
tos das lutas entre o lutador japo-
nês Chibata, campeão mundial dos
peso-pena, e o mexicano Raul Cruz.
No segundo confronto, o programa
traz, ao vídeo, o campeão mundial
dos peso-médio, o italiano Nino
Benvenuti. Enfrenta o argentino
Carlos Monzon.

Repertório variado, passando
pelo jazz, bolero, samba-canção e
música erudita, Paulo Moura é con-
siderado um mestre dos instrumen-
tos de sopro. Estará no programa
Sempre Um Show, sábado, às 20h,
na TVE. No ar o show do artista
realizado ano passado em São Pau-
lo, com uma trilha que apresenta
bons momentos do cancioneiro na-
cional e o melhor do jazz tradicio-
nal dos Estados Unidos. Além de
suas interpretações instrumentais,
Paulo Moura fala sobre a importân-
cia da influência negra na atual
música popular brasileira.

Outra atração de amanhã é o
Sábado Forte, às 21h30min, tam-
bém na TVE. Será exibido o filme
Os Assassinos, de Robert Siod-
mark, e, a seguir, realiza-se um de-
bate coordenado por Marina Cola-
santi, reunindo a advogada Flora
Strozemberg, o historiador Israel
Beloc, o repórter policial Valério
Meinel e o ator Stepan Nercessian.
A violência é o tema da discussão,

Paulo A. Fortes

ia barra pesada se renova todos os
II dias, lá na Baixada Fluminense.

A Jk a eterna luta entre bandidos e
policiais produz mais mortos do que.as
batalhas de rua em Beirute. Esta verda-
deixa gueira não declarada tem seus
heróis, entre bandidos e policiais. Lúcio
Flâviu íoi um deles. Rapaz louro, Olho da
classe média, dizem que multo inteligen-
te, logo se tornou uma lenda no mundo
da contravenção. Um herói, como o
atualmente venerado Escadinha. Como
quase todos os heróis da malandragem,
teve fim trágico: morto na cela, pelascostas.

Depois de estrear no cinema com O
Rei da Noite, um filme sobre a malan-
dragem mais barra-leve dos cabarés,
Hector Babenco partiu para filmar a
trajetória de Lúcio Flâvio. Para isto, ele
realizou um filme naturalista, violento,
quase uma reportagem-denüncla: Lúcio
FMvlo, o Passageiro da Agonia (TV Olo-
bo, 21h25mln), com Reginaldo Farias,
Milton Gonçalves e Grande Otelo. Ape-
sar das desigualdades de ritmo e narrati-
va, Lúcio FiAvio é um bom filme, e jádemonstra o estilo que Babenco amadu-
receria de vez em Pixote e O Beijo da
Mulher Aranha: muita atenção na dire-
ção dos atores e na composição dramâtl-
ca das cenas.

Na programação de filmes para hoje,
não existem apenas flagrantes da selva
urbana. Também a selva propriamentedita está presente no delicioso Mogambo
(TV Globo, 14h20min), um filme de aven-
turas na África, com Clark Gable, Grace
Kelly e Ava Gardner (as duas foram
indicadas para o Oscar). Ava Gardner
também está em A Bela e o Renegado
(TV Manchete, 0h25mln> um western
com toques de humor e um eletrlzante
duelo no final. Para quem gosta de fil-
mes de terror, a pedida é Essência da
Maldade (TV Bandeirantes 22h05min),
uma daquelas gostosuras de 2a classe,
feitas pela companhia Hammer inglesa,
com a dupla do arrepio: Christopher Leee Peter Cushing. Burrrü!

Comédia e balé

melhor desse final de sema-
na na televisão é a estréia do
gorducho Fausto Silva ama-

nbã, às 22h, na TV Bandeirantes.
Elev trocou de casa mas promete
ftianter o mesmo clima bem-
hlimorado do Perdidos na Noite,
újm.programa que não se importa
eirr'dar show de tecnologia, brin-
çándo bem solto com o público e os
çònvidados. Com uma bem dosada
mistura de irreverência e graça,
Fausto Silva costuma taxar o Per-
didos na Noite como o "pior progra-
ma da televisão brasileira". Pura
pfôda. Faz muito tempo que o seu
Shpw é uma das boas atrações das
noites de sábado na televisão.-" •Amanhã, às 13h, o Jornal Hoje,
da Globo, entrevista a atriz Marieta
Severo, vencedora do Festival de
Cinema de Gramado. Marieta con-
correu ao Kikito cornos filmes Com
Licença, Eu Vou à Luta, de Lui
Faria, O Homem da Capa Preta, de
Sérgio Resende e o curta-metragem
A> Espera, de Luis Fernando Carva-
tho e Maurício Farias.r-s;IAinda no Hoje, uma reporta-
feém curiosa sobre os famosos al-'Híiâtes de Londres que vestem Ro-
jiàld Reagan, François Mitterrand,
Mikhail Gorbachev e o príncipe
Charles. A repórter Beth Lima vai

Os embalos deste fim de
semana começam com uma
ótima comédia, com a impa-
gôvel Goldle Hawn: Golpe
Sujo (Tv Globo, amanhã ãs
21h25min). Quase no mesmo
horário (21h30min) a TvEducativa apresenta um
clássico do film noir: Os As-sassinos de Robert Siod-
mark, com Burt Lancaster eAva Gardner. O filme se ba-
seia numa novela de Ernest
Hemingway. Ainda no sába-
do (Tv Manchete, 22h20min),
Momento de Decisão, um
melodrama sobre a rivalida-
de entre uma dona-de-casa e
uma bailarina famosa, inter-
pretadas respectivamente
por Shirley MacLaine e An-
ne Bancroft. Filme bem no
gosto médio americano. Foi
indicado para 11 Oscars.

nova
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Míriam Lage

"Perdidos

na Noite"

em casa

Shirley MacLaine e Anne Bancroft, em Momento
de Decisão, canal 6, 22h20min

Reginaldo
Farias, em

Lúcio
Flávio, o

passageiro |da agonia,
canal 4,

21h25min

traída tem caso cora o primo (Revill). Legen-dado.
POR TODA A MINHA VIDA

TV Globo — 0h40min
(8weet November) produção americana de1969, dirigida por Robert Ellis Miller. Elenco:Sandy Dennis, Anthony Newley, Theodore
Bikel. Colorido (lll min).Melodrama. Garota pobre (Dennis) ajudarapazes necessitados, e convida jovem indus-trial (Newley) a ficar um tempo em sua casa,escrevendo poesias. Eles se apaixonam, masrapaz descobre que a jovem sofre de doençaincurável. Legendado

TWINKY
TV Globo — 2h40min

(Twinky) produção anglo-italiana de 1909,dirigida por Richard Donner. Elenco: CharlesBronson, Susan George, Trevor Howard, Mi-chael Craig, Honor Blackman. Colorido (95min).
Melodrama. Adolescente (George) tem ca-so com escritor quarentão (Bronson). Eles Secasam mas, devido a vários problemas — entreeles a diferença de idade — o casório não dácerto.

delas, cheia de traumas e neuroses, só conse-
gue se liberar de seus problemas matando
pessoas friamente, com sua espada.

ESSÊNCIA DA MALDADE
Tv Bandeirantes — 22h05min

(The Creeping Flesh) Produção inglesa de
1972, dirigida por Freddie Francis. Elenco:
Christopher Lee, Peter Cushing, Lorná Hoil-
bron, Duncan Lamont. Colorido (92min)

Terror. Cientista inglês encontra, na No-
va Guiné, gigantesco esqueleto, na verdade os
restos mortaiB de antigo demônio, cujo corpo
se decompõe com a simples aplicação de água.

PÂNICO NO VOO SEISTv S — 22h25min
(The Doorasday Flight) Produção americana
de 1967, dirigida por William Graham. Elen-
co: Jack Lord, Van Johnson, John Saxon,
Edmond 0'Brien. Colorido (97 min).

Catástrofe. Piloto de avião de passageirosó informado que o aparelho explodirá ao atin-
gir determinada altitude, se um vultoso res-
gate não for pago a um grupo de terroristas.

AMANTES INFIÉISTV Bandeirantes — 0h30min(A Severed Head) produção inglesa de 1968.dirigida por Dick Clement. Elenco: Lee He-mick, Richard Attenborough. Iam Holm, Ciai-re Bloom, Ciive Revill, Jennie Linden. Colori-do (99 min).
Intrigas. Mullher (Remick) trai maride(Holm) com o psiquiatra (Attenborough) dccasal. O marido traído tem uma amante (Lin-den), mas se entrega à prima (Bloom) dcpsiquiatra. Sabendo disso, a esposa traidora;

A BELA E O RENEOADOTv Manchete — 0h25min
(Renegado, Ride Vaquero) Produção america-na de 1953, dirigida por John Farrow. Elenco:Robert Taylor, Ava Gardner, Anthony Quinn,Howard Keel. Colorido (90 min).

Western. Líder de pistoleiros (Quinn) con-trola vasta região do Oeste. Sua amizade peloirmão (Taylor) acaba quando ambos se apaixo-nam por uma fazendeira (Gardner). Os doisirmãos acabam resolvendo a questão numduelo mortal. Legendado.

CRIANÇAS
tlO DE LINHA — Texto de Diana Ribeiro eMarllda Kobadhuk. Direção de Alice Koenow.Espetáculo de bonecos. Teatro do Seso da Tiju-0a,\Rua Barão de Mesquita, 539. Sáb. e dom., ãs17h. Ingressos a Cz$ 25,00.
i- •p OURO DAS ESTRELAS — Texto de TonloCarvalho. Direção de Vicente Maiolino. TeatroVill*. Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-eeeo). Sáb., às 17h e dom., às 18h. Ingressos a
Çz« 30,00.
CKE8ÇA E APAREÇA — Espetáculo infanto->uvenil de Silvio Curty e Fátima Queiroz. Dire-W de Silvio Curty. Sala Monteiro Lobato ano-zo ao Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,440. Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a Cz$30,00.
QqÉU QUER CASAR COM A DONA BARATI-NHA — Com o grupo Cabochard. Teatro Nabe,I*u* Ranos, 529. Sáb. e dom., ãs I5h eI6h30min. Ingressos a Cz$ 10,00.
KKXEY. PATETA E A PANTERA COR-DE-
JJ08A — Com o grupo Carro sei. Teatro daCidade, Av. Epitácio Pessoa, 1864 (847-3303).Sáb. e 2a, àa 16h. Ingressos a Cz$ 15,00.». «.
8EO COMISSÁRIO, TEM CRIANÇA NO CENA-RIO — Criação coletiva Troupe Teatral DoceAdrenalina. Direção de Jò Santos. Teatro Ca-wety, Rua Desembargador Isidro, 10 (268-9176). Sáb. e dom., às I6h. IngTessos a Cz$¥B,oo.
O OVO DE COLOMBO — Texto de Marilia QamaMonteiro. Direção de Marcelo Barreto. TeatroAsajamin Constant, Av. Pasteur, 350 (295-3448). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a Cz$"30, do.
BIMBAD DE BAGDAD — Texto de Lenita Plonc-í^nski e Cláudio Tovar. Direção de CláudioTovar. Com Lucinha Lins, Cláudio Tovar. Pao-Vnitl e outros. Teatro Nelson Rodrigues, Av.
ÇHile, 230 (213-8698). Sáb. e dom., às 16h e¦ITlftSOmin. Ingressos a Cz$ 30.00.
£¦¦*»CADÊ O PEIXE? — Texto de Augusto Francis-ccf Adaptação de Alexandre Boccanera e Moa-ÇirHChaves. Direção de Moacir Chaves. Teatro0jílclna, Rua Alcindo Guanabara, 17 (220-S**5-» às 17h e dom., Àa 10h. Ingressos aÇS9 20,00.
Astro FOLIAS — Musical de Antônio Adolfo,xioo Chaves e Paulinho Tapajós. Texto de Ana*"i" Job. Teatro do América, Rua Campos

Sales, 118. Sáb. e dom., as 17h30min. Ingres-sos a Cz$ 20,00.
1, 2, 3 E... JÁ — Texto de Cora Ronai. Direçãode Cláudio Baltar. Teatro Olaucio Qlll, PraçaCardeal Arcoverde, s/n° (237-7003) Sáb , ás17h e dom., às 16h. Ingressos a Cz$ 30,00.
PLUFT, O F ANTAS MINHA — Texto e direçãode Maria Clara Machado. Teatro Tablado, Av.Lineu de Paula Machado, 795 (294-7847). Sáb.e dom., às 16h e 17h30min. Ingressos a Cz$15,00.
O MEU PÉ DE LARANJ A UMA — Texto de JoséMauro Vasconcelos. Adaptação de LucianoLuppi. Direção de Tereza Quintino. Teatro Ca-sa Grande. Av. Afrànio de Melo Franco, 290(239-4046). Sáb., às 17h edom., às 16h. Ingres-sos a Cz$ 50,00.
A VOLTA DO CAMALEÃO ALFACE — Texto deMaria Clara Machado. Direção de Toninho Lo-pes. Com o grupo Ponto de Partida. Teatro doPlanetário da Gávea, Rua Pe. Leonel Franca,240(274-0096). Sáb edom, às 16h. IngTessos aCz$ 20,00. Estacionamento próprio.
MAGIA NA FLORESTA — Texto de FredmanRibeiro. Direção de Vital Filho. Teatro de Boi-«o, Av. Ataulfo do Paiva. 280. Sáb e dom, àa16h. Ingressos a Cz$ 20,00.
PETER PAN — Com o grupo Papel Crepon.Teatro da UFF, Rua Miguel ds Frias, 9, Niterói.Sáb e dom, às 16h. Ingressos a Cz$ 20,00.
A ARCA DE NOÉ — Poemas de Vinícius deMorais e Toquinho Direção de Alice Viveirosde Castro. Café Concerto do Teatro CaclldaBecker, Rua do Catete, 388 (358-9033). Sáb odom, às 17h. IngTessos a Cz$ 20,00.
A CASA DE CHOCOLATE — Texto de NazarethRocha. Direção de Wagner Lima. Teatro deBolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498).Sáb e dom., às 17h30min. Ingressos a Cz$20,00. Domingo comemoração de 110 apresen-taçóes.
CEGONHA? QUE CEGONHA — Texto de Mari-lu Alvarez. Direção de Cláudio Torres Gonzaga.Com o grupo Infinita Metragem. Teatro Rival,Rua Álvaro Alvim, 33 (240-113B). Sáb. edom!às 16h. Ingressos a Cz$ 20,00.
N08SA AMIGA NATUREZA — Texto de Beto deCastro. Direção de Binha de Souza. Com oGrupo J.A.S. Circo Voador, Lapa. Sáb. e dom.,às I6h30min. Ingressos a Cz$ 15,00 e Cz$10,00 (acompanhantes). Antes do espetáculoaulas de expressão corporal para crianças. Atédia 27 de abril
SUPER-HERÓIS EM AÇÃO CONTRA MULHERGATO — Texto, direção e produção de Lu na

Brum. Teatro do TIJuoa Tênis Clube. Rua Condede Bonfim, 451. Dom. às I7h30min. Ingressosa Cz$ 10,00 e CzS 8,00 (sócios).
8UJÔ NO OLIMPO — Texto original A Paz, deAristófanes. Adaptação e direção de CláudioTorrez Oobzaga. Com o grupo Marxmellow.Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,63 (227-9882). Sáb. ãs 17h30min e dom., às16h. Ingressos a Cz$ 20,00.
O COMETA HALLEY NO CAMINHO DE S.THIAGO — Musical de Paulinho de Tarso eCláudio Savietto. Direção de Paulinho de Tar-so. Teatro do Planetário Rua Po. Leonel Fran-ca, 240 (274-0096). Sáb e dom., às 17h30min.Ingressos a CzS 20,00.
VIAGEM À MONTANHA ENCANTADA — Tex-to de direção de Limachen Cherein. TeatroImperial, Praia de Botafogo, 524 (295-0896).Sáb. e dom. às 17h30min. Ingressos a Cz$15,00. Acompanhante não paga.
OS TRÉ8 PORQUINHOS E O LOBO MAU —Direçáo de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blalr.Rua Miguel Lemos, 81 (621-2055). Sáb e dom,às 17h. Ingressos a Cz$ 20,00.
CINDERELA A GATA BORRALHEIR A — Toxtodo Eliseu Miranda. Direção de João Soncini eDylmo Elias. Com o grupo Euivocé. Teatro doClube Monte Sinai, Rua São Francisco Xavier,104, Tijuca. Sáb. e dom. às 17h30min. Ingres-sos a Cz$ 15,00.
O SOLDADINHO E A BONECA — Texto deWashington Guilherme. Direção de BrigitteBlalr. Teatro Brlgltte Blalr, Rua Miguel Le-mos, 51. sáb. e dom., às 16h. Ingressos a Cz$20,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Brl-gitte Blair. Direção do João Soncini e DylmoElias. Com o grupo Euivocé. Teatro do ClubeMonte Sinai, Rua São Francisco Xavier, 104,Tijuca. Sáb e dom. às 16h. Ingressos a Cz$15,OO.
CHAPEUZINHO VERMELHO CONTRA A BOM-BA ATÔMICA — Texto e Direção de WalterCosta. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Le-mos, 51 (521-2955). Sáb. edom. às 18h. Ingres-sos a Cz$ 20,OO.
POPEYE E OUVIA PALITO... — Com o grupoCarrossel, dom. às 16h, no Teatro da Cidade,Av. Epitácio Possoa, 1864 (347-3393). Ingres-sos a Cz$ 15,00.
O JARDIM DAS BORBOLETAS — Texto deAndré Adler. Direção de Ligia Diniz. TeatroCawell, Rua Desembargador Isidro, 10 (268-9176). Sáb. e dom, às 17h30min. Ingressos aCz$ 30,00.
PASSA, PASSA, PASSARÁ — Musical de AnaLuiz Job. Direção de Roberto Frota. Músicas de

Antonlo Adolfo, Paulinho Tapajós e Xico Cha-ves. Teatro Vanuccl, Rua Marquês de S. Vicen-te, 52. Sáb. e dom. às I7h. Ingressos a Cz$30,00.
VAMOS BRINCAR DE CIRCO? — Texto e dire-
ção de Sallo Tché. Clube Gurilándia, Rua S.Clemente. 408 (288-3408). Sáb. o dom, às 17h.Ingressos a Cz$ 20,00.
A CONSTITUINTE DA NOVA FLORESTA —Musical infanto-juvenil do Arnaldo Niskier.Direção de Rodrigo Farias Lima Adaptação deJosé Roberto Mendes. Teatro do CopacabanaPalace. Av. Copacabana. 327, Sáb. o dom., às17h. Ingressos a CzS 20,00. Aíé dia 27.
RETALHOS — Peça infanto-juvenil com texto edireçáo de Celso Terra Com o grupo Boca SemPano. Elenco infantil. Teatro de Bolso AurimarRocha. Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498).Sáb. e dom., às 15h; 2a, às 16h. Ingressos a Cz$20,00.
KID ESPERANÇA CONTRA DR. PROGRESSOTexto e direçáo do Oil Ramos Teatro do Scscde Engenho de Dentro, Av. Amaro Cavalcanti,1661 (269-9395). Sáb e dom., às 16h. Ingres-sos a Cz$ 10,00.
O CIRCO DA ALEORIA — Texto e direção deWalter Costa. Teatro Serrador, Rua SenadorDantas, 13(220-5033). Dom., às 16h. Ingressos
a CzS 30,00.
O GATO PARDO DE PATRÍCIA E LEONARDOTexto do João daa Neves. Direçáo de LúciaCoelho. Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco.179. Sáb, às 17h e dom. às 16h. Ingressos a Cz$20,00.
A ÁRVORE QUE QUERIA SER GENTE — Toxtode L. Mohana. Direção de Luiz Lassance. Tea-tro do América, Rua Campos Sales, 118. Sáb edom, às 16h. Ingressos a Cr$ 25,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LODO MAUCom o grupo Carrossel. Teatro da Cldado,Av. Epitácio Pessoa, 1664 (247-3202). 2a, às17h. Ingressos a CzS 15,00.
CHAPEUZINHO E O LOBO LEOAL — Texto odireçáo de Conrado Freitas. Teatro Alasca, Av.Atlântica, 3806 (247-9842). Sáb e dom, às 17h.Ingressos a CzS 15,00.
O BRUXINHO QUE QUERIA SER ME NU DO —Musical de Oswaldo Serra Jr. Teatro ArmandoGonzaga, Av. Oal Cordeiro de Faria, 511. Sáb edom, às 15h. Ingressos a CzS 15,00. Até dia 27.
A REVOLTA DOS BICHOS — Musical do Ma-nassós Sessanam TIJuoa Tênis Clube. Rua Cdede Bonfim, 451. Dom, às 10h30min. Ingressosa Cz$ 20,00.

ARTES PLÁSTICAS
BOMfcNAOEIf A MANUEL BANDEIRA — Ex-feoalÇáo com obras de Aloyaio Zaluar, AugustoRodrigues, Carlos Scliar, Iberê Camargo, Ro-berto Moriooni e outros. Centro Cultural Italpa-»e, Parque da Catacumba, Lagoa. De 2a a sába-ao. dia ioh àa Ü2h. Domingos, daa lSh às leh.tbaujruraçfto, amanhi, àa 81b. Até dia 3.
MANUEL BANDEIRA: O AMIGO DO REI —Exposição com obras, manuscritos, discos ePoças loonográfloaa. Blblloteoa Nacional, Av.Rio Branoo, 21B. De 8* a 0a, daa ebaomin ia30h. Sábados, daa 12h àa 18h. Hoje, àa 18h.palestra oom Sônia Brayner sobre o tema UmFaaeagelro de Dois Mundos. Até dia 30 de
paio.
ARTE EXPOSIÇÃO BRASIL EXTERIOR — Ex-poelçàocomobrasdeváriosartistas RioOthon-Palaco Hotel, Av. Atlântica, 3 364. Diariamen-te, das lOh às 22h. Inauguração, amanhã, às$ th.* Até dia 21.
HOMENAGEM AO ÍNDIO — Exposição tempo-Tárid em homenagem ao Dia do índio. mMuseutle Artes e Tradições Populares. Rua Presiden-Je Pedreira. 78 — Inga De 3° a domingo, das
jt lh às 17h. Até dia 4.
REGINA PUJOL — Pinturas. Galeria Bonino,
pua,Barata Ribeiro. 578. Do 3a a sábado, das
jíOh às 12h e das 10h às 23h, até amanhã.
'TEMPOS DE OUERRA — Exposição com obras
fie 2p artistas entre europeus, japoneaes e ame-ricanos que vieram para o Rio nos anos 40Como conseqüência da II Guerra Mundial. A¦exposição tom ainda artistas brasileiros queconviveram com eles como alunos ou amigos,
;no mesmo período Oalerla do Arto BanorJ. Av.Atlântica, 4.06B. De 2a a 6a, das lOh às 21h.Sábados, das 16h às 21h. Ate sábado. Ate^amanhã
'STKNIO PEHEIRA — Pinturas Registro Gale-?ria do Arte; Av Ataulfo de Paiva. 135 — lojaUAL De 2a a 6U. das lOh às I2h30rnin e das

13h30min às 20h. Sábados, das lOh às 14h.Até amanhà.
QUARTETO COLETIVA — Obras de Heitor dePinho, Francisco Coculilo, Ângelo Cannone eJosé Maria de Almeida. Maria Augusta Galeriade Arte. Av. Atlântica, 4.240 — Ij 131. De 2a asábado, das I0h30min às I9h30min. Atéamanhã.
CASTANO — Desenhos e pinturas. Galeria Ma-ounaíma, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a6a, das lOh às 18h30min. Até dia 23.
GRAVURA — Obras de Jorge de Salles, LenaBerg8tein, Mollica e Rubem Grilo. Numen —
Espaço Cultural, Rua Muniz Barreto, 436. De2a a 6a, das 13h às 18h30min. Sábadose doinin-
gOB, das I4h às 18h. Até dia 24.
ALFREDO VOLPIE MILTON DAC08TA — Gra-vuras. Espaço Cultural Modem Times, RuaVisconde de Pirajá, 177. De 2a a 6a, das9h30min às 19h. Sábado, daa Õh30min às 13h.Até dia 25 de abril.
PORTAS — Exposição com as 40 fotos premia-daa no Io Concurso Duradoor de Fotografia.Barrashopping. piso Lagoa. Diariamente, daslOh às 22h. Último dia.
PERCY LAU — Desenhos. Sala Carlos Oswald.Rua México esquina com Rua Heitor de Mello.De 2a a 8a. das lOh as ltíh. Último dia.
NOVA ESCULTURA — Coletiva com obras danova geração de escultores brasileiros. Galoria
de Arte do IBEU. Av. Copacabana, 690, 2o
andar. De 2a a 6a. das 12h ás 21h. Último dia.
CRISTINA SALGADO — Pinturas e esculturas.Espaço Petite Galeria, Rua Barão da Torre, 220.De 2a a 6a, das 15h às 22h Até dia 25.
MORICONI Volumes energéticos Villa Riso.Estrada da Gávea, 728 De 2a a sabado, das 13hàa 20h Até dia 26 de abril
VICENTE DE SOUZA — Pinturas. Cimeira Ar-teB, Rua Paul Redfern, 32. De 2a a 6a. das 13ha£21h. Sábados, daa 14h àa 18h. Até dia 2ü

CLÁUDIO AUN E RENATO FIALHO — Escultu-ras e pinturas. Momentos Galeria de Arte, RuaVIsconde de Pirajá, 381 — loja K. De 2a a 6», das10h às 20h. Sábados, das lOh às 15h. Até dia26.
MILTON — Pinturas. Oalerla Roberto Alves,Av. Princesa Isabel, 188. De 3aa sábado, da lQhàs 22h. Até dia 26.
EMÍLIO — Pinturas. Centro de Artes do SESC,Rua Barftode Mesquita. 539. De 3a a 6m, das 13hàs 22h. Sábados e domingos, das 13h às 21h.Até dia 27.
ROSA YAGUÊ — Pinturas, desenhos, colagense cerâmicas. Sala Beraardelli do Museu Nacio-nal de Belas Artes. Av. Rio Branco, 199. 3a e 5a,das lOh às I8h30min. 4a e6a, das 12h àsíahsomín. Até dia 27.
Ia MOSTRA DO MATERIAL DE ACABAMEN-TO — Exposição com revestimentos e acaba-mentos para construção e decoração. Rio De-¦ign Center, Av. Ataulfo de Paiva, 270. De 2a asábado, das lOh às 22h. Domingos, das 12h às20h. Até dia 37.
BOLSA IVAN 8ERPA I — Exposição oom ostrabalhos dos artistas que receberam a bolsaIvan Serpa de apoio à pesquisa e à produção.Galeria Sérgio MiUiet e Espaço Alternativo,Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a 6a, daslOh às 18h. Até dia 28.
BONIFÁCIO — Pinturas. Contraponto Galeriade Arte, Rua Visconde de Pirajá. 82 — loja 211.De 2a a 6a. das lOh as 19h. Sábados, das lOh as13h. Até dia 29.
ELET RO POESIA — Apresentação em displaydo poema de Astrid Cubrol. Corredor do CentroCuJtural Cândido Mendes. Rua Joana Angéli-ca. 83. Diariamente, das lOh às 24h. Até dia 29.
WALTERCIO CALDAS — Esculturas. GaleriaPaulo Klnbin, Rua Marquês de São Vicente.525 — Loja 20-j De 2" a 6a. das I5h as 21h.Sabados, das lOh as I4h Até dia 30.
MARIA HELENA BOLTSHAUSER & REOINATACCOLA — Pinturas. Divulgação e PesquisaGaleria. Rua Mana Angélica. 37 De 2ilat3a,das9h as lOh. AUi dia 30.

JUAN IGLE3IAS — Pinturas. Galeria Casa deEspanha, Rua Vitório da Costa, 354. De 2a asábado, das 9h às 20h. Até dia 30.«
OS NAIFS OLHAM O COMETA — Coletiva comobras de vários artistas primitivos. Oalerla dcArte Jean-Jacques, Rua Ramon Franco, 49. De3a a sábado, das llh às 30h. Até dia 30.
CARTAZES DE TEIA TRO — Exposição com 68cartazes de teatro de vários artistas, entre elesElifas An d reato, Caribé, Juarez Machado,Naum Alves de Souza, Wesley Duke Lee eCaulos. Espaço E8DI, Rua Evaristo da Veiga,es. Ds 3a a 6a, das 8h30min às 17h. Até dia 30.
ARTE E MOEDA — Exposição cora obras de 15artistas da Casa da Moeda do Brasil, incluindotécnicas de pintura, desenho, fotografia e es-cultura. Casa da Cultura Cândido Mendes, Pra-ça XV, 101. De 2a a 6a, das loh às 30h. Até dia30.
DIA DO ÍNDIO — Exposição comemorativa comobras de Pranklin Ouanabarino. Waldorodo Jú-nior e Darlan Rosa, além dos guaches de Feli-ciano Lana, índio desana. Galeria Toulouse,Av. Epitácio Pessoa, 1.264. De 2a a 0a. das lohàa 21h. Sábados, das lOh às leh Hoje, às 2ih,palestra de Maria Heloisa Fénelon e Berta Ri-beiro sobre o Grafismo Indígena. Amanhã, daslOh às 18h, A Criança Pinta o índio, com aparticipação de alunas das escolas e às 21h.lançamento do video Terra dos índios, de ZelitoViana. Até dia 30.
ORAVURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA— Exposição com obras do 2L' artistas ent re elesFayga Ostrower, Newton Cavalcanti. Anna Bel-la Geiger e Iberê Camargo Centro dc Artes daCompanhia Docas do Rio de Janeiro. Av. Rodrigues Alves, 2 De 2a a 6a] das lOh as I7h Atédia 30
A ORDEM EM QUESTÃO — Exposição comobras de Adriano de Aquino. Fernando Borges,Eduardo Suod. Piuilo Ruiimo Leal e oulroaOaleria de Art« UFF. Rua Miguel de Frias —Niterói. De a Ü'L. das lOh as aoh. Sábados,domingos e feriados, das 16h as aoh. Ate dia30

TELEVISÃO

CANAL 2
8:00 Telecurso Io Grau8:15 Telecurso 2o Grau8:29 TVE na Escola — Para Professores9:00 TVE na Escola—Pré-escolarà4asérie doIo grau

10:40 TVE na Escola - Da 5a à 8a série do Iograu12:00 Telecurso Io Orau12:15 Telecurso 2o Orau12:30 TVE na Escola — Para Professores13:00 TVE na Escola — Pré-escolar à 4a sériedo 1° grau
14:40 TVE na Escola — Da 5a às 8a série do Io

grau15:40 TVE na Escola — Para Professores16.00 Sem Censura — Debates18:00 Família Byte — Informática18:15 Oa Médicos — Documentário19:15 Luta Pela Sobrevivência — Insetos19:45 Super-8érie — O Homem Elétrico20:00 Eu 8ou o Show — Trajetória de um art is-ta. Hoje: Herivelto Martins20:30 Reino Selvagem — Coisas Nossas21:00 Sexta Independente — Hoje: Aquarela doBrasil: Paraná22:00 Jornal das Dez — Noticiário23:00 1086 — Noticiário00:00 Eu Sou o Show — Trajetória de um artis-ta. Hoje: Elizeth Cardoso0 30 Boa Noite com Jonas Rezende

CANAL 7

CANAL 4

6:30 Telecurso 1° Grau6:45 Brasil Corpo e Alma
7:00 Bom-Dia, Brasil — Programa de entre-vistas
7:30 Bom-Dia, Brasil — Reprise8:00 TV Mulher — Programa feminino10:00 Balão Mágico — Programa infantil

12:20 RJ TV — Noticiário local
12:35 Globo Esporte — Noticiário esportivo10:55 Momento da Copa — Boletim
13:00 Hoje — Programa jornalístico13:85 Vale a Pena Ver de Novo — Reprise danovela Paraíso14:20 Sessão da Tarde — Filme: Mogambo
16:85 Sessão Aventura — Hoje: Havaí 5-017:15 Cmo Verdade — Episódio: 8eguro Mor-reu de Velho
17:55 De Quina pra Lua — Novela do AlcidesNogueira
18:50 Cambalacho — Novela dc Sílvio doAbreu
19:45 RJ TV — Noticiário local
10:55 Jornal Nacional — Noticiário nacionale internacional
80:85 Momento da Copa — Boletim
20:30 Selva de Pedira — Novela de Janete

Clair21:85 Festival de Verão — Filme: Lúcio Flá-
vio, o Passageiro da Agonia

00:00 Jornal da Globo — Noticiário00:30 RJ TV — Noticiário local
00:40 Cineclube — Filme: Por Toda MinhaVida
08:40 Coruja Colorida — Filme: Twinky

CANAL 6
10:30 Programação Educativa11:00 Sessão Animada — Desenho11:55 Copa Total — Boletins informativos12:00 Manchete Esportiva — Io Tempo — Ro-senha esportiva nacional e interna-cional
18:30 Jornal da Manchete — Edição da Tardo— Noticiário, agenda cultural e entre-vistas
13:00 Mulher de Hoje — Programa feminino14:00 De Mulher para Mulher — Programafeminino
14:30 Clube da Criança — Desenho16:50 Clne-Açào — Codigo R — Seriado17:50 Alô Pepa. Alô Dola — Variedades18:50 Clò Para os Íntimos — Programa femi-nino
19:25 Copa Total — Boletins informativos19:30 Rio em Manchete — Noticiário local19:45 Manchete Esportiva — 2o Tempo —

Resenha de atualidades esportivas
20:00 Jornal da Manchete — Ia Edição —

Noticiário nacional e internacional
21:20 D. Beija — Novela de Wilson AguiarFilho
22:20 Aperte o Cinto — Programa humorís-tico
23:20 Copa Total — Boletim Informativo23:25 Momento Econômico — Jornalístico
23:30 Jornal da Manchete — 2a Edição —

Noticiário
00:IO Rio em Manchete — Noticiário local
00:25 Sessão Extra — Filme: A Bela e o Rene-

gado

6:45 Programa Jimmy Swaggart — Progra-ma religioso
7:15 Qualificação Profissional — Programaeducativo
7:30 Show de Desenhos8:00 O Despertar da Fé — Programa religioso
8:30 Ela — Programa feminino10:45 Ele no Ela — Programa de variedades11:25 A Maravilhosa Cozinha de Ofélia -

Programa de culinária
11:55 Boa Vontade — Programa religioso12:00 Esporte Total — Noticiário esportivo13:00 Fórmula Única — Musical14:00 TV Criança — Programa infantil18:00 Fim-de-Tarde/Chips — Seriado19:00 Olhar de Marusia — Jornalístico19:05 Jornal do Rio — Noticiário local19:30 Jornal Bandeirantes — Noticiário nacional e internacional
20:00 ABC da Copa — Boletim informativo20:05 Oito Show — Programa apresentado

por Xénia Bior j
22:00 Jornal da Noite — Noticiário22:05 Cinema Dez — Sexta Mistério — FilmoEssência da Maldade
00:00 Jornal do Amanhã — Noticiário00:30 Vídeó Clube — Filme: Amantes Infiéis02:30 Fim-de-Noite — O Gordo o o Magro —

Seriado humorístico.

CANAL 9
9:00 Programa Educativo9:15 A Hora da Eucaristia — Programa reli-

gioso9:30 Igreja da Graça — Programa religioso10:00 Posso Crer no Amanhã — Programareligioso10:15 Vida Selvagem — Documentário10:30 Aventura Aos 4 Ventos — Documentá-rio
11:00 Record nos Esportes — Noticiário es-
portivo11:30 Era Tempo — Jornalístico12:00 Record em Notícias — Noticiário13:30 À Moda da Casa — Culinária13:45 Comer Bem — Culinária14:00 Férias no Acampamento — Documentá-rio
14:30 Tartaruga Biruta — Desenho14:45 Os Dois Caretas — Desonho15:00 Roger Ranjet — Desenho15:30 Beany e Cecil — Desenho16:00 Gênio Maluco — Desenho16:30 Cachorro-Lobo — Desenho17:00 Assim é a Vida17:30 Vibração—Programa Jovem18:00 Ultraman — Desenho18:30 Rogresso de Ultraman — Desenho19:00 Jornal da Record — Noticiário19:30 Vídeoclip—Musical
20:30 Cristina Bazan — Novela21:25 Informe Econômico — Jornalístico21:30 Sessão Especial — Filme: Deixe MinhaSepultura Aberta
23:30 Encontro Marcado — Programa de en-trevistas

CANAL 11
6:45 Patati Patatá — Educativo7:00 Follow Me — Aula de inglês7:30 Tom e Jerry — Desenho8:00 Sessão Desenho — Seleção de desenhosanimados e brincadeiras14:30 Boletim da Copa14:32 Angelito—Novela

15:30 Soledad — Novela16:30 Boletim dá Copa10:32 TV Pow/Ultraman — Desenho17:00 TV Pow/Show da Pantera — Desenho17:30 TV PowTopeye — Desenho18:00 TV Pow Gaguinho — Desenho
18:30 Carrossel — Desenho: Walt Disney
19:00 Boletim da Copa
19:06 Jornal da Cidade — Noticiário local
19:15 Noticentro — Noticiário nacional e in-ternacional
19:45 Boletim da Copa
19:47 Show da Lucy — Variedades
20:16 O 8uper-Horói Americano — Senado
21:15 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
21:20 Caldeirao da Sorte — Sorteio
21.25 Esquadráo Classe A — Seriado
22:25 Sexta no Cinema — Filme-: Aeroporto

Internacional de Sao Francisco
Noticiário00:30 Jornal 2*1 Horas -

A programacao o os horários são da responsabilidade das emiese
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ROCK CLIPS

I 
Anns 70 ft

Sufoco, desbunde dos Mi(luinhos

#e 

'patchouli

IRA! hoje no Rio para gravar Globo de Ouro e fazer

' >N» i 'l-C ,' nos estudios Transamerica fazendo uma pre-
. . . \ 

" ¦% ', 
w- produgao do disco que devera colocar a banda no' V" lugar que merece no Rock Brasil. Enquanto isso, a

Travolta,* /WEA comega a trabalhar Tolices, uma superbalada
T10 emOalOM do LP anterior, Mudanga de Comportamento (Ligue

dOS IjK , ' ' 
K \i"f jj?J para sua radio favorita e pega).

discotecas ',£>>>, ¦ 
ira! tocou fim de semana passado no Rio Grande

Cte neon t^ Jafcfr. ^ f V,'x do Sul onde e uma banda pra la de consagrada gragas
BWBrfilliMiBrt ' mMIM"*ftill aumbomtrabalhodedivulgagaoquefezoLPinteiro

-a*' rodar nas radios. Em Sao Jeronimo, eles foram tocar
1 '' **¦ num ginasio em plena regiao rural, pensaram que nao

flHF M mm. \ wWBM 
pintava 

ninguem e, na hora, vieram caravanas. So
SBm". - jkHKj££r que a juiza do lugar tinha rixa com os promotores do

show e proibiu para 18 anos, ficou um monte de gente
de fora e eles passaram o show inteiro num dialogo

u.c \jruu.i upui i. com os barrados no baile.
paz e amor .Praticamente definido o repertono do LP que Leo

; fli B;HH |1 Jaime comega a gravar no final do mes que vem com
. HI uma produgao dele e do Herbert Viana. Leo foi picado
i pelo virus negro que anda assolando o Rock Brasil '6

1 MS vai partir para fusao, misturando heavy metal, reg-

—, ,-, . >*.«¦?:ife I ~ 
4 _ 7 s PEWFiiff] ¦ A op?ao de um palco melhor esta atualmente com o

J oaquim rerreira dos santos U 
'' 

rl Or^lTliP'CP1 HnlPl I fir*- horroroso Canecao, que ainda tem aquele inconve-
I yvj uv ju vmviiyv •< niente de s6 ceder para o horario das 19h, antes das

OS proximos dias, quandoa #*£§£ fjK f& *. m~ -¦¦¦ breguices da atragao principal. Resultado e que todo

^ 

Globo exibir Embalos de Sa- |* V v 
^^ 

mundo 

vai^Q^ tudo^primw^ em Sao P^ulp. P^|-

acreditavam que o sentido da vida era 
' ^ 

f'-Um momento sobre o assunto e ja gravou. E Estranho Prazer:refugiar-se num sitio qualquer de Mau& «| , de CUrtlQao "Somos parte de um futuro errado que tentaram.nos
e amassar pao integral. Um dia, um dos 'v '$WflEt!mMrr*' . 'Jti'JJ' no "pier" de impor. Temos nossas proprias forgas, nao podemos
seus mais tipicos representantes, o es- '% 

WmBBEfflmSmR Ipanema nos render, temos muito que dizer. Os paises vao a
critor Gramiro de Matos, tambem co- '4 guerra e nao olham para voce nem para ninguem, so
nhecido como Ramirao Ao Ao, sentou- _ ; ^ ^ Dessa brigada participava o profeta Qando Quamperios — e de Cat Stevens, querem ter o estranho prazer da vinganga (...)
se a maquina e escreveu: g: imvrensa Sandro, rei do pier de Ipanema. Um dia aquele cantor de baladas contemplati- ¦ Nova musica do Paralamas, Alagados, tocou 60

r T rn?i¥FAT^ fr\ altemativa ele saiu da praia, parou um taxi, e vas que vendeu tudo e aderiu ao isla- vezes no Rio e 49 vezes em Sao Paulo na terga-feira,
botca is tupana ltsamai kosmics dia- J.J Krlt ] MM fdmia r/s nrripnmr mismo — a WEA esta relangando tres pruneiro dia de execuqao. Quem comprar a fita
mamon chim chifrablue kamic' kiaki". «? oraenou. dos seus LPs Aconteceu por acaso. Nin- cassette vai levar uma faixa que nao estara no LP. E

Pouca coisa do que foi dito naquela «». . _ Toca para Arembepe! gUem esta sentindo falta dos 70, uma Teera W"b)' P13 v?rs30 Q"356 instrumental com
ptvip3 flinria soa pomnrppnsivGl hoip As . ' ¦ PQTClJUQli V3Xios Gfcitos dG voz dGSSG rcffcsc QUG Gstfl no l3.do um
Se^toi cSiS debeiez^ ™ SUfOCO Era la em Arembepe, Bahia, que se decada que perdeu quase todas as part!- doLpmuineres tinnam como laeai ae Deieza -iaBft. rpuniam nn«n? hinnipq torins nm p Hp das que disputou e que dificilmente
deixar os cabelos do corpo - todos, MIL. J® 2^! ^ entrara um dia numa moda de nostalgia * Casamento de Selvagem Big Abreu sabado passa-
principalmente os do sovaco — aflora- JjMHkh flores nos cabelos, mastigando semente como a que acomete a dos esfuziantes do em Sao Paulo com Guacira (ou sera Guajira) foi
rem com toda sua violencia natural. Os r de Bira"so1' casinha de rato e o que mais 60 Temt?os amareos _ e nor isso ta]vp7 uma cerimonia digna da tradigao dos Micos Amestra-
rapazes usavam sand&liasde couro. bol- ' lheoferecessemcomoinBiessoasportas tenha se tornado mel como em nenhum honores'nalete?! 

'fazScLetes 
aurndo'o'Sdre™sas de coum . camiaetas com flortes IHV ML* da percepqao. O aslral era pesado. Sul- outro peHodo da hisWria. T^E£!5£S*S^?%&Z%Si Spsicodeucos impressos em silk-screen. J Mjmgg>:, cidios, policia. Tinha uma musica do A ceracao aue curtiu sua iuventude prepararam para o casamento de Bob Gallo dia 31 de

gyy ^SSSLSTJiSSS W*?- Belchlor mc que 0 desespero « «**»* anos ™s flcou conhecida «Wl»° »f Enduanto isso show que e bom,
carregar para dentro da cidade um aro- - moda pm 7o e „nmn f„„ m,.itn „n2.0 a do cUfoco comDrou artesanato nada: 6 a umca banda Que lan(?a disco e tira ferias,
ma perdido de mato. Procuravam sem- moda em 73 e como fez muit0 suces" ™ a d0 sutoco' Comprou artes^ato iss0 depois de ter comprado um disco de ouro (falso).
Dre atrav6s dos simbolos ou da nroDria so, devia ser verdade mesmo. Foi nessa de couro na feira hippie da General
lingua,semostraroavessodoavessodo afli^°quesecome(?ouaProcurar0«ue 

S Festival IcSideu^0 "nfomaglo dePfo^s!se estour^ uma 3° GueTra^ueavesso. A brutalidade do Estado era tao estava escrito nas estrelas. Alguns ten- , . , n ¦ ntP use 10% dos arsenais nucleares, os brasileiros terao
grandequeeraprecisoseopordequal- / \ taram o I Ching, outros o horoscopo ccnso em louvor a°s aeuses ao 

yr'enie, uma semana de vida antes de morrer de frio no
quermaneiraaos seus valores. Ninguem / \ chines da revista Planeta A resoosta viveu em comunidades. No final da de- inverno nuclear: nuvens de poeira cobrirao a luz do
queria ganhar dinheiro, nem parecer / \ . . . ^ , , cada ainda houve o culto do corpo, sol e Ipanema ficara a 50 graus negativos.
bonito. A palavra de ordem era ser / g§BH§. \ 

mais ^sistente era de que a decada. s a dQ Gabeira a danQa os patins e
alternative. Sartar. / \ 

^iada com a morte de Jimi Hendnx e as festas do PT. Mas antes, s6 com
Primeiro atraves da coluna Under- / Janis Joplin, terminaria com o assassi- muit0 Mandrix Desse costUme, inclusi-

ft. nato de John Lennon. Um labirinto sem VC)flcoupara. npre na cabecja dos que ^ ^nanico Flor do Mai, o guru Luiz Carlos saida, como um solo de sintetizador do o ™„, Oomno 3(BNP % *
Maciel decifrou para os nossos desbun- Yes O ieito era vestir numa bata india- 

Regina Cas6, do « 
^ ilh « I 1M

dados os misterios do nirvana, de Casta- 
Yes- °Jeit0 ®ra v®sUr num® bata mdla Asdrubal Trouxe o Trombone, em Tra- - I jJ®# M f+ffl &.M •! „ mW%

neda.de Timothy Leary e outros bara- f| 
na, ver um show do grupo Peso cantan- te-me Leao, um dos inventarios ^ ; lt ,/^P a

tos. Todos esse iniciados, bichos muito ;/ do 'Cor", a cabe?a feita/pra nao dar Culturais do sufoco. Agarrada a um ore- jLik ^ J/Pf 'LJhHk
loucos que enchiam os shows de rock if bandeira e, na saida do teatro, com- lh&o de 6culos escur0Si chapadona, Ca- -

v^o^ifdoTo^^^^^aTld" \; ta^hMal^Aquel^qu^dfz^r 
P°8 se delira com a voz arrastada dos vi- N

poderiam dizer que os 70 s6 nao existi- O corpo V / "Eu vou dangar ate o sapato pedir 
ciados- J \.

ram para quem nao dormiu no sleeping ^aua 
\ / pra parar/Ai eu paro/tiro o sapato/e - Orelhao, me descola uma linha '

bag. E tambem estariam certos. Lutava- esconaiaox HHB| / d Q rest0 da vida>, que eu te arrumoum brinco. > *
se com todas as forgas para que John atras de\ lima Hwaria nnp nan pntrnn nara I -
Lennon estivesse errado e que seu de- ^ \*jr A proposito, como se nao bastasse o i
creto encerrando o sonho nao passasse panOS^^^*^y rebolado de Travolta, os 70 voltam ao is ona. n rou para uma c nica \
dos efeitos de um acido mal parado. indianos^-—— Brasil na figura de Chacal — esta relan- recuperagao. IN 1. expiosao gaucna

^YYYYyyYYYVVVVVYYVVV¥¥¥¥¥¥VVVVVYtYVVVYYVVYVfVYVVY1tV 
++++++++

J -rv no comecinho. Ele era do sax, nao do Asdrubal. e a repressao e a depressao que aquela conver- Tem uma coisa nova no cinema. Parece que *
J I I YiO "H 

p A Baixei a boia e contei que ia trocar de carro. sa rangosa me dava... Rangosa? Sera que me nao e uma questao de forma, estilo, cor oupreto JV—^ J- W/aA Ela nem me ouviu, parece. Corte seco,apontou enganei? e branco. E uma questao de terna, de assunto.
+ ^ _ o nariz para mim, olhos brilhando e declarou Pensando hem, Caetanofaz a politica do ano parece que se acabou a tentativa de aliciar a £
J 1T\ O seu amor por James Joyce. E? E.Como? Como? 2000, enquanto oshomens exercem seus podres Plateia com o discursofacil, velho, rangoso. 

£
^ V/Desde o dia em que viu a Rainha Elizabeth poderes. Carlao Reichenbach viaja. dentro dele Cultura. Humor. Cabega. Amor. Futuro. *

J I • 1 • andando num... mesmo via Fausto e Bressane revisita um revo- Equilibrio. Tudo rima. Mnra 
SI PI rn Eisensteinnunca escreveu a Teoria da Rela- lu/merdrio, enquanto Ugo Giorgettifaz umfil- Annra ranco so rima com bolor e mofo $U± aOllGIl tividade. Maiakowsky nunca dangou no Bol- me onde ser pobre n&0 e bonito nem garante c^do• I uma doen^aue naoresveita faixa 

*
shot. Muito menos no Holiday on Ice. Rosselini CqU Luiaaao. e uma aoenga que nao respeuajaixa +(James Joyce e a nunca governou a Italia. Goethe e instituto 

' 
Htndm tinham 20 anos na decada ' {*v.n i -i-i An- \ tambem. Visconti e panetone tambem. De Sica Todos os citaaos tinnam su anos na atcaaa

J ramha da velna Albion) nao e marmelada. John Ford nao e pai de de 60. Eles poderiam, mas nao sao rangosos. t
J  Freddy Mercury. E Huston, Hawks, Wilder, Eu sou da geragao dos Beatles. Tinha 10 anos Jgp^My§&a *

A.S. Cecilio Neto Stevens, Varios etc. em 64, 14 em 68. A minha turma sentiu o que WP* +
J  Mas e do negativo que nasce a fotograma e estava acontecendo, tipo cometa Halley: esta- ^ifwii) 18J-I\tr ESA do Ritzjarde danoite.tomava- uma coisa linda o pessoal de vinte anos, que foi va la. mas nos nao vimos. Nao nos marcou *
J Iwl mos um "chopps" e comiamos "uns criado nesta esterilidade, adquiriu: eles nao ferro. Foi, no mdximo, um chute na canela. ^ *. .faK|£fa *
+ pastel". Idade media do grupo: 20. tem bolor. Eles nao tem mofo. Eles nao tem £ provavelmente, escutavam os Beatles, *

Fora eu, queja passei dos 30. Ao meu lado inna rango. Rango. Rango. Chico Botelho que acaba de filmar um gibi, .iSwr A.S. Cecilio Netole o +

1 
r^"i-maior-de-idade simplesmente linda, Mas, lembrei que estava a pe e ncsse veieulo Mauricio e Luis e Alain< que come7ltam o amor / BambiS^or 

*
Brooke Shields em Pretty Babv II. de massas comecei a voltar para casa. olhando . . , «, r,. %; 1- / Bambina!. melhor ¥

J Inseguros, saimos dos letreiros e comegamos as luas da Light em Sao Paulo. na niesa do bar de seus filines, Regina Rheda, yy M> curta-metragem do *
a conversa. Perguntei se ela curtia Dostoiews- Entrei num boteco, pedi um cafe (Cz$ 4,00) e que mudou a cara do curta em 83, Hamilton r' l"es,'Vdi de J

J ky. Ela respondeu que nao tomava vodka. No fiquei escutando o grupo da mesa do fundo. ZiniJr., que ensandece o predio do MASP qual f'jf *
+ piano seguinte eu ja tinha que explicar que o Idade media: 20. E era Bukharin pra Id. Baku- monstro de filme japoncs cm sen ultimo dese- ^ f%wr JColtrane nunca tinha tocado na Blitz. Nao. nem nin pra ca. e tome o imperialistno, e a opressao nho animado. faJy''*

ROCK CLIPS

Fim do mundo

e o casamento

dos Miquinhos

Anos

Sufoco, desbunde

e 
"patchouli"

Jarnari França

m IRA! hoje no Rio para gravar Globo de Ouro e fazer
dois shows hoje e amanhã na Metrópolis, dando uma
prévia do LP que eles começam a gravar dia 5 de
maio no estúdio Nas Nuvens. De 22 a 24 eles estarão
nos estúdios Transamérica fazendo uma pré-
produção do disco que deverá colocar a banda no
lugar que merece no Rock Brasil. Enquanto isso, a
WEA começa a trabalhar Tolices, uma superbalada
do LP anterior, Mudança de Comportamento (Ligue
para sua rádio favorita e peça).

IRA! tocou fim de semana passado no Rio Grande
do Sul onde é uma banda pra lá de consagrada graças
a um bom trabalho de divulgação que fez o LP inteiro
rodar nas rádios. Em São Jerônimo, eles foram tocar
num ginásio em plena região rural, pensaram que não
pintava ninguém e, na hora, vieram caravanas. Só
que a juíza do lugar tinha rixa com os promotores do
show e proibiu para 18 anos, ficou um monte de gente
de fora e eles passaram o show inteiro num diálogo
com os barrados no baile.

Praticamente definido o repertório do LP que Leo
Jaime começa a gravar no final do mês que vem com
uma produção dele e do Herbert Viana. Leo foi picado
pelo vírus negro que anda assolando o Rock Brasil é
vai partir para fusão, misturando heavy metal, reg-
gae, blues, marcha de carnaval, balada black e um
latino ao estilo Santana, um de seus ídalos. As bases
devem ficar entregues a Kadu (batera-Front), Limi-
nha e Herbert, se estes dois tiverem tempo, mais o
pessoal do Front que toca com ele ao vivo, Rodrigo è
Sérgio Serra, ex-Melhores, atuais Kamikaze, máls
duas percussões, a cargo de Marçal e Júlio Gamarra.

As músicas do Leo: Briga, Contos de Fada, Sem
Futuro, Todas as Honras do Presidente, Nada Mu-
dou, Prisioneiro do Futuro, Vida Dificil, Cobra Vene-
nosa, Mensagem de Amor e tem uma música pedida
pro Jorge Ben mais uma ou duas, incluindo o rocka-
billy Conquistador Barato, que ele talvez inclua para
a virada não ficar muito traumática.

Lobão está sem data para lançar seu LP O Rock
Errou, no Rio de Janeiro. O Tokyo não tem onde
apresentar no Rio seu show a la superprodução que
anda correndo o Brasil. Os Paralamas do Sucesso não
têm lugar para apresentar o show de lançamento do
novo LP, Selvagem?, no Rio de Janeiro. O que é que
anda acontecendo com o Rio de Janeiro? O fecha-
mento do Parque Lage e do Noites Cariocas está
superlotando lugares como Mistura Fina Barra, Me-
trópolis e Titanic, provocando até pane na infra
dessas casas, como aconteceu semana passada na
Metrópolis, quando não se conseguia bebida no bal-
cão nem por decreto-lei.

A opção de um palco melhor está atualmente com o
horroroso Canecão, que ainda tem aquele inconve-
niente de só ceder para o horário das 19h, antes das
breguices da atração principal. Resultado é que todo
mundo vai lançar tudo primeiro em São Paulo. Para-
lamas lança Selvagem? dia 15 de maio no Projeto SP,
um supercirco na rua Augusta. Para o Rio está sendo
cogitado um show em praça pública ou o abominável
Canecão.

O ataque americano de Reagan contra a Líbia
pegou Kiko Zambianchi no estúdio da EMI iniciando
as gravações de seu segundo LP e ele sacou da
algibeira, mais rápido que Rambo Reagan, uma letra
sobre o assunto e já gravou. É Estranho Prazer:"Somos parte de um futuro errado que tentaram.nos
impor. Temos nossas próprias forças, não podemos
nos render, temos muito que dizer. Os países vão à
guerra e não olham para você nem para ninguém, só
querem ter o estranho prazer da vingança (...)"

Nova música do Paralamas, Alagados, tocou 60
vezes no Rio e 49 vezes em São Paulo na terça-feira,
primeiro dia de execução. Quem comprar a fita
cassette vai levar uma faixa que não estará no LP. É
Teerã (dub), uma versão quase instrumental com
vários efeitos de voz desse reggae que está no lado um
do LP.

Casamento de Selvagem Big Abreu sábado passa-
do em São Paulo com Guacira (ou será Guajira) foi
uma cerimônia digna da tradição dos Micos Amestra-
dos, reforçados pelo ex-mico Leo Jaime. Aprontaram
horrores na igreja, faziam caretas quando o padre se
virava, fizeram coro junto com o coral e agora se
prepararam para o casamento de Bob Gallo dia 31 de
maio aqui no Rio. Enquanto isso, show que é bom,
nada: é a única banda que lança disco e tira férias,
isso depois de ter comprado um disco de ouro (falso).

Uma certa paranóia de fim do mundo no ar. Para
informação de vocês, se estourar uma 3a Guerra que
use 10% dos arsenais nucleares, os brasileiros terão
uma semana de vida antes de morrer de frio no
inverno nuclear: nuvens de poeira cobrirão a luz do
sol e Ipanema ficará a 50 graus negativos.

John
Travolta,

no embalo
das

discotecas
de neon

Um artesão
hippie da I

Praça
General I

Osório

Na estrada,
a caminho
do Festival
de Guarapari.
paz e amor

uim Ferreira dos Santos

OS próximos dias, quando a W
Globo exibir Embalos de Sá- \j
bado à Noite, você vai ter |~ um flash do que foi a década |de 70: uma perda de tempo. Os mais

radicais acham mesmo que ela não exis-
tiu. Quando não estavam todos dançan-
do nas discotecas, com roupas de lurex,
feito o lamentável John Travolta em 77,
acreditavam que o sentido da vida era
refugiar-se num sitio qualquer de Mauá
e amassar pão integral. Um dia, um dos
seus mais típicos representantes, o es-
critor Gramiro de Matos, também co-
nhecido como Ramirão Ao Âo, sentou-
se à máquina e escreveu:"Ix/Mi Bonimaxô gaquelão ean xoto
botea is tupana itsamai kosmic's dia-
mamon chim chifrablue kamic' kiaki".

Pouca coisa do que foi dito naquela
época ainda soa compreensível hoje. As
mulheres tinham como ideal de beleza
deixar os cabelos do corpo — todos,
principalmente os do sovaco — aflora-
rem com toda sua violência natural. Os
rapazes usavam sandálias de couro, boi-
sas de couro, e camisetas com florões
psicodélicos impressos em silk-screen.
Usavam patchouli, como se quisessem
carregar para dentro da cidade um aro-
ma perdido de mato. Procuravam sem-
pre, através dos símbolos ou da própria
língua, se mostrar o avesso do avesso do
avesso. A brutalidade do Estado era tão
grande que era preciso se opor de qual-
quer maneira aos seus valores. Ninguém
queria ganhar dinheiro, nem parecer
bonito. A palavra de ordem era ser
alternativo. Sartar.

Primeiro através da coluna Under-
ground, em O Pasquim, e depois no
nanico Flor do Mal, o guru Luiz Carlos
Maciel decifrou para os nossos desbun-
dados os mistérios do nirvana, de Casta-
neda, de Timothy Leary e outros bara-
tos. Todos esse iniciados, bichos muito
loucos que enchiam os shows de rock
no Teresa Raquel e de tarde contempla-
vam o pôr-do-sol nas Dunas da Gal,
poderiam dizer que os 70 só não existi-
ram para quem não dormiu no sleeping
bag. E também estariam certos. Lutava-
se com todas as forças para que John
Lennon estivesse errado e que seu de-
creto encerrando o sonho não passasse
dos efeitos de um ácido mal parado.

Um momento
de curtição
no "pier" de
Ipanema

çando Quampérios — e de Cat Stevens,
aquele cantor de baladas contemplati-
vas que vendeu tudo e aderiu ao isla-
mismo — a WEA está relançando três
dos seus LPs. Aconteceu por acaso. Nin-
guém está sentindo falta dos 70, uma
década que perdeu quase todas as parti-
das que disputou e que dificilmente
entrará um dia numa moda de nostalgia
como a que acomete a dos esfuziantes
60. Tempos amargos — e por isso talvez
tenha se tomado mel como em nenhum
outro período da história.

A geração que curtiu sua juventude
naqueles anos escuros ficou conhecida
como a do sufoco. Comprou artesanato
de couro na feira hippie da General
Osório, viu Toni Tornado voar doidão
no Festival de Guarapari, acendeu in-
censo em louvor aos deuses do Oriente,
viveu em comunidades. No final da dé-
cada ainda houve o culto do corpo, a
sunga do Gabeira, a dança, os patins e
as festas do PT. Mas antes, só com
muito Mandrix. Desse costume, inclusi-
ve, ficou para ¦ npre na cabeça dos que
a viram a cena de Regina Casé, do
Asdrubal Trouxe o Trombone, em Tra-
te-me Leáo, um dos inventários
culturais do sufoco. Agarrada a um ore-
lhão, de óculos escuros, chapadona, Ca-
sé delira com a voz arrastada dos vi-
ciados:

— Orelhão, me descola uma linha
que eu te arrumo um brinco.

Uma década que não entrou para a
história. Entrou para uma clínica de
recuperação.

Dessa brigada participava o profeta
Sandro, rei do píer de Ipanema. Um dia
ele saiu da praia, parou um táxi, e
ordenou:

— Toca para Arembepe!
Era lá em Arembepe, Bahia, que se

reuniam nossos hippies, todos nus e de
flores nos cabelos, mastigando semente
de gira-sol, casinha de rato e o que mais
lhe oferecessem como ingresso às portas
da percepção. O astral era pesado. Sui-
cídios, policia. Tinha uma música do
Belchior que dizia que o desespero era
moda em 73 — e como fez muito suces-
so, devia ser verdade mesmo. Foi nessa
aflição que se começou a procurar o que
estava escrito nas estrelas. Alguns ten-
taram o I Ching, outros o horóscopo
chinês da revista Planeta. A resposta
mais insistente era de que a década,
iniciada com a morte de Jimi Hendrix e
Janis Joplin, terminaria com o assassi-
nato de John Lennon. Um labirinto sem
saída, como um solo de sintetizador do
Yes. O jeito era vestir numa bata india-
na, ver um show do grupo Peso cantan-
do "Com a cabeça feita/pra não dar
bandeira" e, na saída do teatro, com-
prar um livrinho mimeografado do poe-
ta Chacal. Aquele que dizia:

"Eu vou dançar até o sapato pedir
pra parar/ Aí eu paro/ tiro o sapato/ e
danço o resto da vida".

A propósito, como se não bastasse o
rebolado de Travolta, os 70 voltam ao
Brasil na figura de Chacal -— está relan-

imprensa
alternativa
dava as"dicas"
para fugir
ao sufoco
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