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das grandes liquidações. (Página 24na abertura damilhares de
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Tempo
Claro com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Temperatura está-
vel. Máxima de ontem: 29°, em
Santa Cruz. Mínima: 16,1", no
Alto da Boa Viste. Foto do Saté-
lite e tempo no mundo, pag. 34.

Loteria Federal
A extração da Loteria Fe-
deral deste fim de semana
será realizada hoje em fun-
ção do Grande Prêmio Brasil.

Bolsas de Sangue
A Hemobag, uma das princi-
pais indústrias nacionais de
bolsas de sangue, divulgou
nota admitindo que proble-
mas com fornecedores provo-
caram "uma queda momentâ-
nea" na qualidade de seus
produtos. (Página 25)

SPECIAL

O confronto entre as obras de
arte feitas após o AI-5 por artis-
tas que pretendiam transfor-
mar as relações entre arte e
política e a sua produção após
1984 é a proposta do crítico
Fernando de Morais numa
mostra no Banerj. A reação ao
autoritarismo também é tema
do bispo Adriano Hipólito, que
defende ainda, em entrevista, a
ordenação de homens casados.

Antidistônicos
O ministro da Saúde estuda
portaria que obriga os fabri-
cantes de tranqüilizantes, que
faturaram 15 milhões de dóla-
res no ano passado, a colocar
tarja preta (indicativa de risco
de dependência) nas embala-
gens destes remédios e proí-
be sua produção no Brasil a
partir de 1988. (Página 26)

Congresso da CUT
A disputa entre esquerdistas
e os chamados autênticos, li-
derados por Jair Meneguelli,
domina o. Congresso da CUT
(Central Única dos Trabalha-
dores), que termina hoje no
Maracanázinho. (Página 37)

Sem coragem
O professor Rudiger Dorn-
busch, do Massachussets Insti-
tute of Technology (MIT), criti-
ca a confusão do governo, as
medidas complementares do
Plano Cruzado e diz que "ele
se derreterá". (Página 35)

Miséria
A violência e insegurança que
atingem a classe média do Rio
escondem a dimensão trágica
que estes problemas alcan-
çam nas áreas mais miserá-
veis da cidade. (Página 22)

Relíquia
A Fiocruz está tentando recu-
perar uma coleção científí-
ca sobre histologia da febre
amarela, com milhares de
amostras de fígado, fichas de
doentes e mapas recolhidos
durantes as décadas de 20 e 40
e que estavam servindo, nos
últimos anos, de alimento pa-
ra ratos e baratas. (Página 29)

Madrugada
Serviços que só fecham ao
nascer do sol ou funcionam as
24 horas — bancos, supermer-
cados, bancas de jornais, res-
taurantes, postos, farmácias e
até floristas — atendem as ne-
cessidades e caprichos de
quem ama a noite ou é sur-
preendido, altas horas, por
uma emergência. (Página 18)

Ensino Superior
A Universidade de Ijuí (RS),
que desenvolve projetos nas
áreas de educação, saúde,
agropecuária e agricultura,
conseguiu perfeita integração
com a população do município
e seu trabalho comunitário ar-
rança elogios de reitores de
grandes universidades como
a UFF e a UnB. (Página 26)

Mudança de hábito
A falta de vários produtos na
mesa do carioca leva a nutrido-
nista Ana Maria Wandelli a su-
gerir cardápios alternativos, co-
mo bife de fígado com o aipim,
no lugar do cada vez mais raro
bife com fritas. (Página 39)

Jantar na Cozinha
Elizinha Gonçalves, assídua
freqüentadora das colunas
sociais, transformou a copa
de sua cozinha numa sofisti-
cada sala de jantar onde re-
cebe os amigos. (Pagina 20)

Foto de André Câmara
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Amazônia perde

um Sergipe por

ano com fogo

As queimadas da Amazônia para de-
senvolvimento da pecuária, exploração da
madeira e obtenção de carvão mineral de-
vastam, a cada ano, 27 mil quilômetros
quadrados de floresta, área superior à do
Estado de Sergipe, e comprometem o equi-
líbrio ecológico da região, gerando pragas,
modificações do solo e alteração do ciclo
hidrológico.

O agravamento dos problemas am-
bientais, principalmente em áreas de
Rondônia, norte do Mato Grosso e sul do
Pará, assusta o delegado do 1BDF no Pa-
rá, Antônio José de Freitas, que defende
nova política florestal para salvar a Amazô-
nia. O IBDF conta com apenas 40 fiscais
para impedir os desmatamentos ilegais
em todo o Estado do Pará. (Página 28)

Engenheiro diz

que 
sismo pode

arrasar Tucuruí

A hidrelétrica de Tucuruí, no Pará,
construída sobre rochas sedimentares e
falhas geológicas, está sujeita a abalos
sísmicos: há na história da engenharia
casos de barragens rompidas devido à
acomodação desse tipo de terreno pelo
peso da água represada. O alerta é do
engenheiro Roberto Schaeffer, em tese
recém-defendida na Coppe/UFRJ.

Schaeffer estudou as hidrelétricas
construídas no Brasil desde os anos 50
e concluiu que em todas o estudo
prévio do impacto ambiental foi ne-
gligenciado. O caso mais grave é Tu-
curuí. Não há estudos sobre conse-
qüèncias do alagamento da floresta
tropical. A mata em decomposição
poderia reduzir o oxigênio das águas,
extinguindo a vida animal. (Pág. 29)

PMDB rachado indica

DOMINGO— JORNAL DO BRASIL

Copacabana

engana

Os jovens são entediados, cobrem-se
de preto e estão sempre mudando a cor
dos cabelos. Dançam ao som de grupos de
rock com nomes estranhos como Tere-
kunda e Sonic Youth e consomem coque-
téis exóticos, como o Kamikaze e Hepati-
te. Dizem-se filhos da decadência urbana,
confessam-se assexuados e aguardam, de-
siludidos, a hecatombe nuclear.

Eles formam a tribo dark, nome
que o astrônomo Ronaldo Rogério de
Freitas Mourão confunde com a sigla
de algum órgão ligado à cultura, e
elegeram o Crepúsculo de Cubatão,
uma boate no centro de Copacabana,
como a sua taba. Domingo revela os
segredos desta casa noturna e faz um
inventário do comportamento dark.

Em meio às posadas construções de con-
creto de Copacabana, onde vivem 4(10 mil
pessoas, existem morros e matas nos quais e
possível encontrar caxinguelès, sagüis, preás,
preguiças, jararacas e 40 espécies diferentes
de passaros. Um passeio pelas trilha* dos
três morros do bairro (Babilônia. Sáo João e
Cabntos) mostra um panorama surpreendeu-
te e "alivia o stress", segundo o
cadete Marcus Garcia D'Ângelo, 19 anos.
que desde os 13 freqüenta aquelas matas.

Fia e Vasco

iniciam decisão

do campeonato

Flamengo, sem Mozer, e Vasco, com-
pleto, fazem às 17h no Maracanã o primei-
ro jogo da série melhor de quatro pontos
que decidirá o Campeonato Estadual de
1986. O Flamengo leva um ponto de
vantagem, assegurado por ter vencido um
turno (a Taça Rio) e conauistado mais
pontos na classificação geral. Espera-se um
público de mais de 100 mil pessoas.

Às lóhlOmin, no Hipódromo da
Gávea, realiza-se o Grande Prêmio Bra-
sil, principal prova de turfe brasileiro.
Correm 19 cavalos, alguns dos melhores
da América do Sul. Confirmada a au-
sência de Cisplatine, os nacionais Gri-
son e Grimaldi são os favoritos. Ontem
foi inaugurada a Escola Nacional de
Profissionais do Turfe. (Págs. 17 e 43 a 48)

Telefone sobe

160% contra

65,5% do dólar

O telefone foi, entre os bens móveis e
imóveis, um dos que tiveram maior valori-
zação no primeiro semestre do ano, com
370% na Barra da Tijuca, onde está
cotado a Cz$ 90 mil, e 160% na média,
contra 65,5% de aumento do dólar no
câmbio paralelo e uma taxa acumulada de
inflação de 39,78%. Os preços chegam a
variar duas vezes por semana.

O lucro é ainda maior, contudo, com
relação ao aluguel, que passou de Cz$ 300
no início do ano para Cz$ 1 mil em julho,
apresentando uma variação de 560%. Na
sexta-feira, o aluguel mensal estava por
Cz$ 2 mil. A suspensão do plano de
expansão pela Telerj, na semana passada,
acelerou a alta e a tendência é de os pre-
ços dobrarem até o fim do ano. (Página 39)

Nove bairros

terão garagens

subterrâneas

Até o fim do ano devem ser publica-
dos os editais de concorrência para a
construção de 20 garagens subterrâneas —
sob praças e ruas do Rio — com 10 mil
vagas rotativas que atenderão a 80 mil
veículos/dia. A publicação dos editais será
precedida de ampla consulta a associações
de moradores, indústrias e comércio das
áreas envolvidas. As garagens não estarão
prontas antes de 87.

Os estudos da Secretaria Municipal de
Obras prevêem a construção das garagens
subterrâneas em nove bairros. As primeiras
a serem licitadas ficarão na Rua Santo
Afonso, Tijuca; Praça Nossa Senhora da
Paz, Ipanema; Praça Ser/edelo Corrêa,
Copacabana; e Largo de Madureira, sob
o viaduto Negrão de Lima. (Página 22)

hoje seus

Na véspera de duas convenções impor-
tantes — a do Rio e Minas Gerais — o
PMDB parece despedaçado por divisões
irremediáveis O maior partido de um qua-
dro partidário que se esfarelou em 30
legendas, nunca conseguiu ser, e ainda não
c, governo. Aderiu atrasado ao Plano Cru-
zado, do qual não participou, e ameaçou
debandar assim que pressentiu as primeiras
dificuldades.

Rachando por toda a parte, como mos-
tra Villas-Boas Corrêa, o PMDB chega hoje
a sua convenção no Rio com os dois cândida-
tos — Nelson Carneiro e Moreira Franco —
trocando insultos e acusações, na disputa dos
556 votos de 462 delegados. Apenas se
Moreira vencer estara costurada a aliança
com o PFL pois Nelson decidiu manter Artur
da Távola como vice em sua chapa.

candidatos

Em Minas, o quadro não e menos
confuso. O deputado Pimenta da Veiga saiu
satisfeito de um encontro com o governador
Hélio Garcia certo de que terá seu apoio.
"Conversei também com o governador e
ele me autori/ou a dizer que negou por
duas vezes apoio a Pimenta", reagiu New-
ton Cardoso, o outro candidato que passou
o dia organizando a recepção aos delegados
que o apoiam.

Mesmo onde e mais forte c ja
tem candidato definido — Sáo Paulo — o
PMDB enfrenta sérias dificuldades. A cam-
panha de Orestes Qucrcia decepciona e se
arrasta num estilo antiquado. Quércia esta
convencido de que precisa apertar (XX) mãos
por dia. São 103.500 mãos nos 105 que
restam ate a eleição num estado onde votam
15 milhões de pessoas. (Pags. 4, 7, S, 14 e lti)
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Tempo -

Claro com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Temperatura está-
vel. Máxima de ontem: 29°, em
Santa Cruz. Mínima: 16,1°, no
Alto da Boa Vista. Foto do Saté-
Lite e tempo no mundo, pág. 34

Loteria Federal
A extração da Loteria Fe-
deral deste fim de semana
será realizada hoje em fun-
ção do Grande Prêmio Brasil.

Bolsas de Sangue
A Hemobag, uma das princi-
pais indústrias nacionais de
bolsas de sangue, divulgou
nota admitindo que proble-
mas com fornecedores provo-
caram "uma queda momentâ-
nea" na qualidade de seus
produtos. (Página 25)

SPECIAL

O confronto entre as obras de
arte feitas após o AI-5 por artis-
tas que pretendiam transfor-
mar as relações entre arte e
política e a sua produção após
1S84 é a proposta do crítico
Fernando de Morais numa
mostra no Banerj. A reação ao
autoritarismo também é tema
do bispo Adriano Hipólito, que
defende ainda, em entrevista, a
ordenação de homens casados.

Antidistènieos
O ministro da Saúde estuda
portaria que obriga os fabri-
cantes de tranqüilizantes, que
faturaram 15 milhões de dóla-
res no ano passado, a colocar
tarja preta (indicativa de risco
de dependência) nas embala-
gens destes remédios e proí-
be sua produção no Brasil a
partir de 1988. (Página 26)

Congresso da CUT

A disputa entre esquerdistas
e os chamados autênticos, li-
derados por Jair Meneguelli,
domina o, Congresso da CUT
(Central Única dos Trabalha-
dores), que termina hoje no
Maracanãzinho. (Página 37)

Sem Coragem
O professor Rudiger Dorn-
busch, do Massachussets Insti-
tute of Technology (MIT), criti-
ca a confusão do governo, as
medidas complementares do
Plano Cruzado e diz que "ele
se derreterá". (Página 35)

Miséria
A violência e insegurança que
atingem a classe média do Rio
escondem a dimensão trágica
que estes problemas alcan-
çam nas áreas mais miserá-
veis da cidade. (Página 22)

Nuvem de insetos

Uma imensa nuvem de inse-
tos invadiu o bairro do Jar-
dim Botânico, na manhã de
ontem, cobrindo carros, cal-
çadas e interiores de aparta-
mentos. A Sucam recolheu
amostras para saber de que
tipo é o inseto. (Página 34)

Madrugada
Serviços que só fecham ao
nascer do sol ou funcionam as
24 horas — bancos, supermer-
cados, bancas de jornais, res-
taurantes, postos, farmácias e
até floristas — atendem as ne-
cessidades e caprichos de
quem ama a noite ou é sur-
preendido, altas horas, por
uma emergência. (Página 18)

Ensino Superior
A Universidade de Ijuí (RS),
que desenvolve projetos nas
áreas de educação, saúde,
agropecuária e agricultura,
conseguiu perfeita integração
com a população do município
e seu trabalho comunitário ar-
rança elogios de reitores de
grandes universidades como
a UFF e a UnB. (Página 26)

Mudança de Hábito
A falta de vários produtos na
mesa do carioca leva a nutrido-
nista Ana Maria Wandelli a su-
gerir cardápios alternativos, co-
mo bife de fígado com o aipim,
no lugar do cada vez mais raro
bife com fritas. (Página 39)

Jantar na Cozinha
Elizinha Gonçalves, assídua
freqüentadora das colunas
sociais, transformou a copa
de sua cozinha numa sofisti-
cada sala de jantar onde re-
cebe os amigos. (Página 20)

PMDB rachado indica

hoje seus

Na véspera dc duas convenções impor-
tantes — a do Rio e Minas Gerais — o
PMDB parece despedaçado por divisões
irremediáveis. O maior partido de uni qua-
dro partidário que se esfarelou em 30
legendas, nunca conseguiu ser, e ainda nao
é. governo. Aderiu atrasado ao Plano C ru-
zado, do qual não participou, e ameaçou
debandar assim que pressentiu as primeiras
dificuldades.

Rachando por toda a parte, como mos-
tra Villas-Boas Corrêa, o PMDB chega hoje
a sua convenção no Rio com os dois candida-
tos — Nelson Carneiro e Moreira Franco —
trocando insultos e acusações, na disputa dos
556 votos de 462 delegados. Apenas se
Moreira vencer estará costurada a aliança
com o PFL pois Nelson decidiu manter Artur
da Tavola como vice em sua chapa.

Fm Minas, o quadro não c menos
confuso. O deputado Pimenta da Veiga saiu
satisfeito de um encontro com o governador
Hélio Garcia certo de que terá seu apoio.
"Conversei também com o governador e
ele me autorizou .t dizer que negou por
duas vezes apoio a Pimenta", reagiu New-
ton Cardoso, o outro candidato que passou
o dia organizando a recepção aos delegados
que o apoiam

Mesmo onde é mais forte e ja
tem candidato definido — São Paulo — o
PMDB enfrenta serias dificuldades A cam-
panha de Orcstcs Quércia decepciona e se
arrasta num estilo antiquado. Quércia está
convencido de que precisa apertar 9CH máos
por dia. São 103.5U) mãos nos 105 que
restam até a eleição num estado onde votam
15 milhões de pessoas. (Págs. 4, 7. S. 14 e 16)
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~~MINGO

Os jovens sâo entediados, cobrem-se
de preto e estão sempre mudando a cor
dos cabelos Dançam ao som de grupos de
rock com nomes estranhos como Tere-
kunda e Sonic Youth e consomem coque-
téis exóticos, como o Kamikaze e Hepati-
te. Dizem-se filhos da decadência urbana,
confessam-se assexuados e aguardam, de-
siludidos, a hecatombe nuclear.

Eles formam a tribo dark, nome
que o astrônomo Ronaldo Rogério de
Freitas Mourão confunde com a sigla
de algum órgão ligado à cultura, e
elegeram o Crepúsculo de Cubatão,
uma boate no centro de Copacabana,
como a sua taba. Domingo revela os
segredos desta casa noturna e faz um
inventário do comportamento dark.

JORNAL DO BRASIL

Copacabana

engana

Em meio às pesadas construções de con-
creto de Copacabana, onde vivem 40(1 mil
pessoas, existem morros e matas nos quais e
possível encontrar caxinguelêS, sagüis, pre.ts.
preguiças, jararacas e 40 espécies diferentes
de pássaros. Um passeio pelas trilhas dos
três morros do bairro (Babilônia, São João e
Cabritos) mostra um panorama surpreendeu-
te e "alivia o stress", segundo o
cadete Marcus Garcia D'Ângelo, 19 anos,
que desde os 13 freqüenta aquelas matas.

Amazônia perde

um Sergipe por

ano com fogo

As queimadas da Amazônia para de-
senvolvimento da pecuária, exploração da
madeira e obtenção de carvão mineral de-
vastam, a cada ano, 27 mil quilômetros
quadrados de floresta, área superior à do
Estado de Sergipe, e comprometem o equi-
líbrio ecológico da região, gerando pragas,
modificações do solo e alteração do ciclo
hidrológico.

O agravamento dos problemas am-
bientais, principalmente em áreas de
Rondônia, norte do Mato Grosso e sul do
Pará, assusta o delegado do IBDF no Pa-
rá, Antônio José de Freitas, que defende
nova política florestal para salvar a Amazô-
nia. O IBDF conta com apenas 40 fiscais
para impedir os desmatamentos ilegais
em todo o Estado do Pará. (Página 28)

Engenheiro diz

que 
sismo pode

arrasar Tucuruí

A hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.
construída sobre rochas sedimentares e
falhas geológicas, está sujeita a abalos
sísmicos: há na história da engenharia
casos de barragens rompidas devido à
acomodação desse tipo de terreno pelo
peso da água represada. O alerta é do
engenheiro Roberto Schaeffer, em tese
recém-defendida na Coppe/UFRJ.

Schaeffer estudou as hidrelétricas
construídas no Brasil desde os anos 50
e concluiu que em todas o estudo
prévio do impacto ambiental foi ne-
gligenciado. O caso mais grave é Tu-
curui. Não há estudos sobre conse-
qüências do alagamento da floresta
tropical. A mata em decomposição
poderia reduzir o oxigênio das águas,
extinguindo a vida animal. (Pág. 29)

Fia e Vasco

iniciam decisão

Telefone sobe Nove bairros

160% contra

Flamengo, sem Mozer, e Vasco, com-
pleto, fazem às 17h no Maracanã o primei-
ro jogo da série melhor de quatro pontos
que decidirá o Campeonato Estadual de
1986. O Flamengo leva um ponto de
vantagem, assegurado por ter vencido um
turno (a Taça Rio) e conquistado mais
pontos na classificação geral. Espera-se um
público de mais de 100 mil pessoas.

Às 16hl0min, no Hipódromo da^Gávea, realiza-se o Grande Prêmio Bra-
sil, principal prova do turfe brasileiro.
Correm 19 cavalos, alguns dos melhores
da América do Sul. Confirmada a au-
sência de Cisplatine, os nacionais Gri-
son e Grimaldi são os favoritos. Ontem
foi inaugurada a Escola Nacional de
Profissionais do Turfe. (Págs. 17 e 43 a 48)

O telefone foi, entre os bens móveis e
imóveis, um dos que tiveram maior valori-
zação no primeiro semestre do ano, com
370% na Barra da Tijuca, onde está
cotado a Cz$ 90 mil, e 160% na média,
contra 65,5% de aumento do dólar no
câmbio paralelo e uma taxa acumulada de
inflação de 39,78%. Os preços chegam a
variar duas vezes por semana.

O lucro é ainda maior, contudo, com
relação ao aluguel, que passou de Cz$ 300
no início do ano para Cz$ 1 mil em julho,
apresentando uma variação de 560%. Na
sexta-feira, o aluguel mensal estava por
Cz$ 2 mil. A suspensão do plano de
expansão pela Telerj, na semana passada,
acelerou a alta e a tendência é de os pre-
ços dobrarem até o fim do ano. (Página 39)

terão garagens

subterrâneas

Até o fim do ano devem ser publica-
dos os editais de concorrência para a
construção de 20 garagens subterrâneas —
sob praças e ruas do Rio — com 10 mil
vagas rotativas que atenderão a 80 mil
veículos/dia. A publicação dos editais será
precedida de ampla consulta a associações
de moradores, industrias e comércio das
áreas envolvidas. As garagens não estarão
prontas antes de 87.

Os estudos da Secretaria Municipal de
Obras prevêem a construção das garagens
subterrâneas em nove bairros. As primeiras
a serem licitadas ficarão na Rua Santo
Afonso, Tijuca; Praça Nossa Senhora da
Paz, Ipanema; Praça Serzedelo Corrêa,
Copacabana; e Largo de Madureira, sob
o viaduto Negrão de Lima. (Página 22)

An PvyonHrn

A Barra atraiu milhares da temporada das grandes liquidações. (Página 24

GARGANO — Ama-
nhã 4/8. às 11,45 H no
ESPAÇO CULTURAL
PETROBRÁS, Av. Chi-
le 65 — Térreo. Inau-
quração Exp. Indivi-
ciua! de GIOVANNI
GARGANO. 212-4477
R. 3418

PAULO BRAME ARTE
& LEILÃO Espólio de
Maria Georgeanna Gal-
vâo de Moraes de Ai-
meida Pinturas curo-
peias. Pratarias. Porce-

294-

CLOISONNE E LACA
— Exp. de vasos, jar-
rões. espadas decorai-
vas etc na Compa-
nhia das índias Exp

399-886

ESPAÇO CULTURAL
PETROBRÁS — Indivi-
dual de GIOVANNI
GARGANO amanhã às
11,45. apresentando
Marinhas e Paisagens
da Região aos Lagos.

PAULO BRAME GA-
LERIA DE ARTE —

i Estamos recebendo e' trabalhando a nova fa-
j se do pintor JENNER
I AUGUSTO, ora resi-

! 147 294-4499

PAULO BRAME ARTE & | COMPANHIA DAS IN
LEILÃO
Moraes <
ras òrasí'

tspoh DtAS :xpO€
COMPANHiA DAS ! CAPTAÇÃO
ÍNDIAS ARTE & LEI- de arte em gera
LÃO - O ma S nove jrgnrJe e"v:
•oca. d panhia das Inc

PAULO BRAME ARTE &
; LEILÃO BdóIíó de

2113
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 T11HT ' rcsina. na conven«;;to do PFL que homo cujas indicates forani ffimttlogad.is por

dnlnTfa do Gastello 

rrL 
CiO 1 laill dom.!

OOIUXXd, UU Od&bCHU candidates a govgpador. Lreitas No to. 
^oraig-w numa prandc festa pop..

b.OOOCopias 1 Poficiofrente CzS 800,00 li aiyi Al AITO \ ice-uovernauor. L eoc euo L antas.. e- j.jr \'0 p^tjo cxtcmo do Ccnlro de Con-
TPtniOC \7PT1 POP'Q 10.000Copias 1/2oficiofrente Cz$i.450,00 JlUIIiUlUild nadorcs. Hugo Napolcao c Ciro Noguci- vcn<;ocs, trcs haterias dc escolas dc sam-
Uilab wVJiA V C11wo 15.000Cbpias 12ofjeiofrente Ct$1 987,oo ra Lima, deputados tcdcrais e cstaduais ha sc rcvezavani, enquanto o povo dan^a-

20.000C6pias 1/2oficiofrente Cz$2 400,00 # va l.ogo anoso enccrramento, na Avcni*
imr^nrt^ntPQ 50.000Copiasi.-2 of.c.o frame Cz$ 5.000.00 O 11 H 1 fl t O Os trahaltos foram ahertos as 8 ho- da|Rirt#otv; m.iis de 30 mil pessoasllUUvl ICllllvO ¦ COPY & ARTE VullU.lvlCII'VC ras. mas a votaijao so foi iniciada as 11) assistiram a um show pirotecnico, exibi-

OPMDR 
rpali7a hoie duas convencoes I 

"• Franklin Roosevelt. 126 Slj 202-Centro g 262-1681 Tereiina 1 C.cr| * & ,mil Pcs^s horas. com a Participate. de 143 conven- w do ' Braao Vermelho." de Domin-
rmUD reaiiza noje auas convtn^oes sc compnmiram durante todo o dia de cionais. 0 PFL do Piaui tera 13 Candida- guinhos e Jorge Bern e ouviram dircursos
importantes, a do Rio de Janeiro e a dc  ontem no Centra de Convengoes de Te- tos a deputados federals e 42 a estaduais, dos candidatos.

Minas Gerais. Do seu dcsfecho dependera "  ——
preservagao da unidade partidaria em dois
polos vitais da politiea nacionai assim como
as possibilidades de uma campanha vitoriosa ^
peia conquista dos governos daqueles esta- ^ |. J

centros do poder na- ¦ in^V' I r l ' r

No Rio de Janeiro, o Senador Nelson H || J I ( | | I I
Carneiro fez uma opgao inteligente do H "¦r™"™Hljiil • I ® I ®
ponto de vista partidario, uma ¦ flk g i | | I I V I ( I I | ] I
chapa que, no futuro, pode sacrificar alian- ¦ jHj I I | I I J J I I 

' 
J J I

ras mas no presente tern irrecusavel repre- B |H BR ^¦^^BIIHBI^'^^'^H I 11" i I I M I I J I J I
sentatividade. A chapa do Senador tem cara B ^Bi | I ft 1 | 1 | hJ H I I I | I I I ^
de PMD6, nao desfigura o partido e a ele w J | / ^ 

*2 m A I j B IHHIflkHHMHUyiMHaHMaBHHB^BiiI
reincorpora valores que, reunidos, impor- I
tam em recompor uma imagem do partido B B fl""! I

r J^r^ I pibariloche-.^—...^-^ 
i EUROPA iiBiB1- . A ¦ MnntPvidpn Punta del Este Buenos Aims.8ARILOCHE.Neuquem.Baia Blanca.Mar del nata.La M ¦ ¦ I I \ \ [ I Rakangas sao menos importantes do que ¦ fS^X ^°n."pgF..H„l».inc...p..com.yo.AssuNcAo.p«.no pr,5 s.ros,n.r.F|ao ¦ —I

identificagao dos candidatos com a opiniao ¦ It Igua^u Curitiba.Rio B I |—r[|nnw> I
publica e a soma de prestigios que repre- B duracao: 22 d.a« - saIdas: 09 set. 07 out. 07 ¦ EUROPA y / ^ 1
sqntam. I Nov.I §86.07.11.19 j-n. 03.07 F.W. 07 M.r.1987. ¦ 

| MARflWLHOSfl I

: O Sr. Moreira Franco optou pela lealda- B PARTO SEGURO-BERCO DO BRASIL B portugal.espanha.francaitalia. .—. |
de as aliancas ncoociadas c embora isso H cAk.T»rDH7« I Austria,suica.alemanha.holanda, / »cts\ H. r - 1 ' ? - B RIO-GUARAPARI ILHA DO BOI S MATEUS PORTO SEGURO COROA VERMELHA-SANTA CRUZ DE ¦ BELGICA e INGLATERRA CIIDflDA 7 |
p6ssa enfraquece-lo como representagao do ¦ cabralia?montepascoal-vitoria-rio B sjims; HiBOPfl P?4 0^/ / I
pemedebismo, podera lhe facilitar a carreira B duraqao: 07 dias - saidas: 11.21 Ago. 07, B Ago.: 07,14,21 e 28 BOMftNUCfl js-—^ f. I
politiea pela soma de interesses mobilizados B is'^swi^iSlr °7'15 Dez*1986'°5/l ¦ Set.: 04,ii.lB e 25  grecia.iugoslavia.hungria.austria |
para um mesmo objetivo. Nao se pode B ' FlIRflPA (°arr»\tkS 

J 7 CHEC0SL0VAQUlA,ALEMANHA>t0LANDA, h
detxar, contudo, de ressaltar que a incorpo- | PROGRAM AS ESPECIAIS N A | FASCfNANTE vL—/ BEu,u^iMGLATERRAeFRAN(,A |
raeao a chapa majofitaria dos Srs. Artur da 

| POUSADA DO RIO QUENTE. I 01.24 I
Tavola, como candidato d vice-governador, B H0LANDA,BELGICA,INGLATERRA,FRANQA e Set.: 07 |
SSrgio Magalhaes e M^rcio Braga, como B JFERIAS DE JULHO  17 a 24 Agosto - japao na ESpanha 0 :_ , I
candidatos a senador, sensibilizara o eleitor B 3 a io Agosto - tarantella na pousada  SftiDflS: EUROPA 1
da convengao ainda nao engajado definitiva- B pousada  31 Agosto a 7 Satembro - semana or'n ?n p 97B 30 MEDITERRANICA |
mente com qualquer das duas candidaturas. B To a 17 Ago.to - pousada sport brasile.ra B Om 

'-M Dnn^rfipAi 
fcpamha cdampa mm/ 1

Qualquer que seja o vitorioso, no entan- II concert.. H ¦ (V«)~7 
SffifL'ESPANHAFRANCA'"TA^ i

to, e dificil supor-se que no Rio o partido se B POIISADA DO momma ... B ccccuriiii VrV^/ / Ago :02 e 16 |
dividira irremediavelmente, malgrado certas I nin™,« A^nrn P0C0S DE CALDAS I ESSEWCtflL W sSt: 13 1
incompatibilidades aparentemente insana- B RID QUtliTt " AtnbU ¦ italia.austria.suica,alemanha, EUROPA jf^Vl/ 7 1
V^ic mrnn 3 Hn Mink rn Rafapl Hp Almpirla B i e,„tnr n„mAni Rio.Resende.Eng0 Passos.S.Lourenco.Caxambuu, ¦ H0LANDA.BELGICA.INGLATERRA e FRANQA. V*1 f S / |veis como a do Ministro Katael de Almeida B I LAZER TOTAL-Santos Dumont- Pouso Alegre Poqos de Caldas.Andradas.Aguas da H SAIDAS: l_ ^ zrrr"^_ / BMagalhaes com o candidato Wellington Mo- ¦ Pousada(Hotel Turismo) prata,ltajuba,Venceslau Bras,Lorena.Resende,Rio. ¦ Ago.: 02,09,16,23 e 30 inti atfrra franca <aiirA aiMSnha 1
reira Franco. O Sr. Nelson Carneiro admitiu || ^0,i,^VI82.nJLn«i. Durapao 04 dias - Saidas: Todas as Sas.feiras 11 Set, 06.13,20 e 27 austriUalia.FSPANHA e 

'PORTUGAL ' 
|

tacitamente compor-se com o vencedor, se Br1 dm.- iw / pli^SN 7 SAIGAS: I
ele for derrotado, e disputar ao seu lado sua B FESTA DO CIRIO DE NAZARE | I I SINF0NIA / 

'Auo.: 03 ^. 
|reeleigao para o Senado. Como candidato B Com circuito COmpletO Norte/Nordeste S EURDPE>fl (o6JW"7 
Inato, nao tera dlficuldades para SUplementar ¦ Bio. Bel£^zonte. Braifl^lipolis. Cam. Gurupi. RioTocantins, Imparatriz. Bel4m (Festa do B ITALIA,GRECIA.IUGOSLAVIA.HUNGRIA Snnoci. / 1

a convencao. O Sr. Moreira Franco, no ¦ Cirio de Nazari) Manau* (opcioi$a,. da avilol. Castanlyil. Santa Inis. S«o Lull, Gruta da Ubajara. ¦ AUSTRIA CHEC0SL0VA0UIA Al FMANHA EUHOrtU / ¦wurwuvw. M 1 ,.V ¦ Terasina. Sobral. Fortaleza. Mossord. Natal. Joao Possoa. Recife. Olinda. Nova Jerusalem. Maceio. ¦ L— J ¦
entanto, devera preservar sua llderan^a, se ¦ Aracdiu. Salvador. Itabuna. Porto Soguro, Monte Pascoal, Vitoria. Guaraparl, Campos, Nitoroi ¦ HUl.ANuA.DtLblC/A.INbLAlcRRA e FRANCA. PORTUGAL ESPANHA FRANQA ITALIA SUICA I
perder, lutando po^umavota^ao espetacular | " 

saidas. 04 e 06 de Ou.ubro - Duratao 24 o 25 d,as. 1 SSfS SES™' Icomo candidato a Constituinte. Se ele tiver ¦ _ — ¦ Sei.:02e30 / ms« « 12 19 1
paciencia de permanecer no seu partido, tera EXCURSOES PERMANEIMITES  RRfiNDf )—7 

Set : 09.16 e 23 1

/pS WAVEGANDO PELO AMAZONAS I CIRCUITQ EUROPEU^" ^ I
Outra convengao importante 6 a de B FASCINANTEVIAGEM DENATIO ioade 6nibus-voltaaviAo ¦ PORTUGAL,ESPANHA,FRANQA,IT^Ba, 1

Minas Gerais, que se reune sem a presenca B , PELO MISTERI0S0 RIO AMA- Saidas: 
**'07 Ago. 12, B GREOA.iugoslavia.hungria.austria, Ulr' I

Hn onvornarlnr p pnm a linctiliHaHp HpIp anc B Z0NAS. 29 Set. 05.17 Nov. 15 Daz. 1986. ¦ CHECOSLOVAQUIA.ALEMANHA.HOLANDA, Bl ** fl
do governador e com a hostihdade dele aos wyBfgjr- R-io-GovValBd^s>Fejr,deS.«.n.. Q7jan.o6Fav.ii.3tMar.i987. ¦ bei^gica einglaterra. lL(g|JM5S^SSU,fl IOG1S candidatos. O Deputado rimenta da B Maceiparanhus.CampinaGrande.Joio IDA EVOLTADE aviAo ¦ SAIDAS: —y r»l a I I l|"" 1  IVeiga disputa O Palcicio da Liberdade pouco Pes$,oa.NatgpSs8or6.Fortaleza.Tn^. mi^AO: 11 dias.. 19A B Ago.: 02 e 16 1
antes de alcangar os quarenta anos^de Made, W~~'"¦ ^ I 

 I
onde Gustavo Capanema foi intervento; I 

fOzTdIAS 
^ 

VI^EnTaO SUL MAT0 GR0SS0 I fITT I 3 Ifederal aos 33 anos e Artur Bernardes, M argentinapamguai - rio Ronis- AfiWs comptota ammo as>sm do pantanal-pontaporAsest-bo- ¦ l l ltlir hhbh| |
Venceslau Braz e Raul Scares chegaram ao fl 

^•Gc;;rrt'bua'^lac^^a;^,|nu%D,r paranTIo1ranTdoCsTuAlRI^ .^rd^aS^sNtL6''^: I Ecoverno aos quarenta anos. Vltonoso OU nao ¦ ^'",?ar/s" press Stroessner) Ar- GlflES DD VILH°. UVAS E 00 CA?E- "«• R|b- Preto. UberlSndia. Rondon6- ¦ ¦ I I W I »• 1' f 1 i I
io on, n,n^i^t„ro cit„a n Qr B „,E/puerto louazu IBms . P»"o llto.il, voHa pela Serr., Sio polls. Cul.bi. Campo Gr.ntla, Corum- fl I fl IM>B Ina convencao, sua canaiaaiura Sltua O sr. ¦ gontina iruono igudzu, im«.a>i< Pau|0 Curniba. ParanaguS, Mum. U; Puono Snares (Bolivia), Dou.i- ¦ I I I I I k A i I (TWk B
Pimenta da Veiga definitivamente no pri- U DurapSo:'07dla's. 

' Blumonaui Itajai. Cambotlu Florlanb- dos, PONTAPORA. Pad.oJuanCaba- m Bi- j B cni.inc. polls, Crlscluma. Torres, P. Alagra, lero. Pres Prudente, SSo Paulo, Rle. B IICA PAUAItA MCVIPfl Imeiro escalao da politiea mmeira, consoll- ¦ Saitlas- 07,09.1B,23 Caracol, Canala, Gramado, Caxlasdo Duracao: 15 dias B UOH - bHNAUA - mCAluU I
dando o status a que aspirava desde quando fl agu: 07,1315,20.22 set: 05.'11, !.. « ,i I DISNEYWORLD - EPC0T CENTER wkArAj I,.j , JJ, J 4. I 18 25 out* 06 07 16 22 nov; 04, Hamburgo, Lagos, Vila Velha. Ponta 05.09.13,16.19 set; 07.11.17.19 ¦ umiin it uiilii ki UU I wi.il I Ln ?HLT 1se candldatou a llder da Camara, contra ¦ 5.1^2^261 adez.19l6.04. Bwssa. Londrlna. sao Paulo, Rio. out; oe. 16 nov; 06. 12dez. 1986. ¦ nimc noonro nr nnrnnn i
candidato do presidente do partido, e ven- fl 07! 10,13,1*. is, 1719,21.23,25, °jjr?5®0: u dias D7 J®. ^7,23 tan; 05.13,17,28 lev; Q UUAS UryPES DE nUTclHU R
ceu 0 pieito. 

I 
I M M & 11. {£ IS: S: X «¦ 12. ^7 »et: pa,j2.15 °7' »•21 

| fl SUA ESCOLHfl: \WML I
A vit6ria do Sr. Pimenta da Veiga, que e fl 26.28 mar. i9S7  "sae. 03, os, 07*10,11,13..14,is! N0RDESTE fl /< nilRftrflM 17 mac i

a figura representativa do PMDB nessa I RQTEIRO GUARANI MARAVILH0S0 fl fnomiTn Japada^cai i c momtdcai mc\a< vnoi/ IHisnnta nnrppp mntiiHn amparaHa npln Sr I (INEQIT0) - Assuncao, Pa.aguai, Ar- lev; 05. 11, 14, 19. 23 mar. 1987. |pA pE flN|BUS . V0LTA DE aviAo • B / ¦P'HI TORONTO-NIAGARA FALLS-MONTREAL-NEW YORK- 1aibpuid, parece coniuuo dmedtjdUd pciu oi. B flontlna, Foz do lqua;u, Haipu, Gaul- n. __ Viaaam por 9 Estados do Brasil - Rio B / BL \A/ACU|MOTnw ORI AMnfl nKNFVUinRI SNewton Cardoso, que aliciou convencionais fl ra, Passoio Fluvial, sjydo Brasiij POUSADA DO RIO do Janeiro. Espimo santo. Bahia. sar- fl / ¦ WAi^Nb I UN-UnLANUU-ui5NfcYWUHLD- g
a manpira dn Sr Panln Malnf p p«;maoa Rpln fl DuragSo: 12 dias QUENTE gipo, Alagoas. Parnambuco. Paralba, B |H Bi EPC0T CENTER. Ba maneira do i>r. raulo MaluJ e esmaga rselo ¦ saidas: 5 oiasna pousada-Rio.saoPauio. Rio Granae do Norte, caara (Ida da B \ mm nprmwAI • MFVirn Ar API II rn l n«; AMPPI pc: PHonzonte com um espet^culo de opulencia fl „ ,r n7 w is IB fllb. Preto. Caldas Novas (Hotel Pou- avilo - volta de 6nlbus). ¦ \ ™ ™ UIUNALMIt.X UU--AUAPULIL/U-LlJb ANbbLtb- |
de recursos na recep^ao e hospedagem dos fl no'*: ob, 26de'z. i9ss. o5.'o9.'i3. s^a c/p«nsio compietai, camp.nas ourap^o. as. B LA$ VEGAS-SAN FRANCISCO - 12 DIAS. 8
convencionais. Sua vit6ria 6 prevista por fl fov;205.23mar': 198?1'28 jjaida!-01 

7d'as' 05 ?!' 17 out-;m,' iB'nM;2^58/? I SAIDAS DO BRASIL: AGQ.:10 SET.:14 0UT.:05  I
diversos observadores da politiea mineira. fl 

' 
nf> PPJ.C„ r/cnT 

a' as' os, 23 bbo: 06.13,20 da'z. imb. 05.' 09'. 13. i8,' 22.' 25 fl nilRflrflfl 17-79 p 77 nifl<; 1
Na verdade, se tal acontecer o que ha de 8^% W^^b^ajSI; KS»",22IWs08,1 

' ' 
8 /_- MIAMI CAB0 KENNEDY-0RLAND0-DISNEYW0RLD- Brepresentative no partido nao deverd acom- B Rj^Jiba, 2',M> D'" 28 

traNSBRASIL I / E«B tPCUT CENTER-WASHINGTON-TORONTO- E
panha-lo, tanto ele projetou de si uma  grandecircuitobrasileiro-rio. Wf M NIAGARA FALLS-MONTREAL-NEW Y0RK-lmagem tao oposta a do seu partido, em fl rio. Ptmo Aiogre, novo Hamburgo, BRASILIA B Hortzonte. Brasil a, Anipolls. GoiS- fl I CDAMPIQrn AQ V/PPAQ HQ ANIPPI PQ APAPt Pfl Bpsrala mais aarpcciva Hn ntip nrnrrpit cm <san I Grimado, Canela.CascatadoCa.acoi; CALDAS NOVAS - ARAXi - TRI&NGU- nla Certs.Rio Tocartlns, Imporatrlz V |£| bAN FRANCISCO'LAS VEGAS-LOS ANGELES-ACAPULCO-escala mais agressiva do que ocorreu em aao ¦ Caxlas do Sul,La|es. Rio Negro, Curl- LO MINEIRO- 5 DIAS NA POUSADA- Beiam. Manaus (OPCIONAL DE MPYIpn
Paulo com a candidatura do Sr. Orestes fl tlba. Vila Valha. Foz do Iguagu. Pto. Rio, Ba.bicena, Balo Hortzonte, Trfis *vlAo>i c""anhal.^Capanami[ Santa ivic^iuu __ __
/-v £ , i„ I fl Pres. Stroessner (PARAGUAI), PuertS Marias, Cristalina, Brasilia, Cidade U- Inez, Sio Lulz, Gruti da Ubajara, Te- X. SAIDAS DO BRASIL: AGO.:24 SET.:07 OUT.:26Quercia, a que se rendeu a cupula do I B Iguazu (ARGENTINA). Guarapuava. vre. Cldadas Satalltas. Anipolis. reslna, Sobral, Fortalsza. Mossord, 
PMDR B Londrina, SJo Paulo, Rio. Golania. Caldas Novas (Pousada do Natal. Jolo Pessoa, Recite, Olinda. a TBflllinniJfll F*rilB<;an Tarifas aereas promociona.s

n p n. , .. . ,. fl Durapao; 17 dias. Rio Quanta) Hotel Turismo - 5 Estre- Nova Jerusalem. Maceio. Araca|u, «utoir« uaoauii unca Parte tefrest'e a prQCOs ecoriftfnicos
O Sr. Pimenta da Veiga alimenta B Saidas: las). Uberldndia. Ubaraba. Araxa. Ri- Salvador. Itabuna. Porto Saguro. AMERICA MAKAVILHU5A HotiSiS:de pnmeira classe

Ptnmnra Hp vpnrpr a mnvpnnan p Hpnnic B 06. 14 ago: 06. 11, 14, 20 sot; 05. beirSo Preto, Campinas, SSo Paulo, Monte Pascoal. Vitoria. Guaraparl, AGORA COM AS Quia acompanhante durante todo o DC.CUtsoesperangd ae Vt-ncer d comengdo e, uepuih, H d9, 12. 17 out; 05. 16 nov: 05. IS Rio. Campos. NBoro. (Ponte), Rio. SE6UINTES VANTAGENS: Visitando os ESTADOS UNlDOS de costa a 1 r..la. mais CANADA E MF.XIC0
atrair o apoio do Governador H6bo Garcia, B naa. inas. 03.05,07. os. 11,12, ourapso: 11 dias ouragso: 25 diss ¦

_r x r- ,. I 14 15, 17, 18, 20. 25, 28 ian; 03. Saidas: Saidas: 05. 07 B
cuj a performance recente confirma o diag- ¦ os! os! 12! 14! is! ial 2s. 2s tew; 07,21 ago; 04.11,11 Sat; *•»; 07 out; 07,16 nov; 10 daz.  , , ¦¦¦aM^—pi _ . _ j
n6stico corrente em relacao ^ sua instabilida- fl 05,12, is. 21.26 mar. is«7 ??.o.u,i.06.'.,?-.2Ln?!;0A' !?ll.°.5',S7.',16ian: 17,fly;05, fl ^^B;! | | I VTTlB^VaTaTl 3 1 L d^^flvIB  11 daz. 1986.01.01.15,22,30|an; IB mar, 1987. U I I I ill I 1 I I I ¦ \ ¦ ¦de emocional e a natureza do seu tempera- ¦ RQTEIRO DO 0UR0 05.12.19lev; 05,12.19.23 mar, .nrcuTiu*  fl P a I k I a a 11 1 I 1 { I J [ II
mento. Ele nao saiu do processo como 0 fl {J,a|dJte0s)t"anc/ia*S 

'SERRAS'— sul do brasil - s. Pauio. curttiba, fl
llder que imaginou ser e, se nao houver fl Rio, CurKlba. Joinvllle, Blumenau. Ita- BAHIA Paranagui. Joinville. Blumenau, Its- Ji^^VlalaBflHBBMBM^v
altprarnpc cnhctanriaic nn nuadro tenrlp I j pema, Florianopolis. Santo Amaro CAMINH0 DO DESC0BRIMENT0- Rio g._ Ca^B. HyWBtpWtt. Twg; Ha^M|——~—— —~ - "valteragoes suostanciais no quaaro, tenae B (Caldas ds Imperatrlz), Torres, hirto de Janeiro, Governador Valadares, SS'h.m"'!."" VOLTA AO MUND0 40 DIASencerrar no epis6dlO seu pr6pnO desttno de fl Alegre. EstSncia Santa Isabel. Novo Tedfilo Dtonl, Vltbrla da Conquista. Je- „ .? un'ilTFVM P# y%B~T~T k .1.. 1 inLi.mi 1 i.-.nn ir.-.-i.i \1 r ¦ Hamburoo Gramado Canela (Hotel auie Fuira de Saniana <Tai VAnnn-9re- P®10*31- Chul- MONTtviutu, San FranctSCO.Honolulu.Tokyo,Kyoto.Hakone.Hong Kong. \
lider pobtico de seu estado, possivelmente fl U|ld,Lrai,curitibas.pauio,sso (05 dias). HabunJ^ Zus K, I Singapore,Bangkok.Delhi.Cairo/'.tenas,Roma. 

I 1
assistindo a Vit6ria da candidatura do Sena- fl . JjMj^Campas. Caraguatnubi. 

g^ri|15°n^6^C0^-.S»nta Cruz da Se"piataBBUenoI AlraV MomeWda^ fl \ LS&S; J Safas Agosto 08 Se*embro 05.26 J
dor Itamar Franco contra cuj as aspirasoes fl ourags'o: 12 dias Janeiro.Ragresso opcional de aviso, fn A"o:e' C,u0r"'ba' Ri0 M
armou o sinuoso articulado que foi sua I Saidm, ibset; ol u"21 out; 04. t da elcu'u'^"0'"°8' ,0",V0) °n " 
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'm 

fl PHINA JHP^sdria. fl R0TEIR0 DAS MISS0ES ib ago: 07.12,19 sat; 07.19 out; fl I 
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racPUIHIITC Ssn Francisco,Honolulu, | I
Essas duas convencoes de hoie sao ex- fl argentina - paraguai - brasil - 15 nov; 05,23 dez. 1946.07,12. CHILE fl rAoblNAN 11 32 dias !M ' Tokyo Kyoto

Ifemamente importantes para o destino do I RVcSIZiW'"*" m^Wr ^7^:PMDB como Dartido. ia COmDrometido Dela I sio Miguel, S»o Borja, Santo Tome, doba.(Travessia dos Andes), Santia- fl Guilin.CapJpn.ppng Ko g.Singapore. Hong Kong,
. .. ,V H c- r> 1 fl Pousadas. Minas de San Ignacio. 1 go, Vina del Mar, Ragito dos Lagos fl Bangkok Los Angpies Singapore.
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f* IB Ijiuaju Quaira, Mating*, Undrlna, FINANCIAMENTO del Plata, Buenos Aires. Montevideo, fl ^ ; Dein, Los Anqeies
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> a k a a ¦ \ . 1 a * a B 07.14,21 mar. 1987. Honq Kona Sh -pA Hakone.Hon". wng SinQapoie.Bangkok,oaandes Andrade o seguinte telex, datado do  Saidas figosto 05 ,v^ L„, ..'.•:dia 31 ultimo: fl MATRIZ-RUA SAO JOSE.90 gr.2003 || Setembro 02,23 \ Saidas Agosto 08 Setembro 05,26 1"Inaceitaveis referencias ilustre iornalis- I HliRRIn+flRRI Tels.:252-6156 (PABX)242-0447 fl 'v-Oyrr^-" 'VTTfll9*V!,l?mifliR^^ «
;-"ta resneito candidatura Newton Tarrinsn B" 

" 222-7579 - 242-8300 EMBRATUR 00017-00-41-1 Bn 1 i I 1111i4ig^U«JBBBBI -
_^ta respeito candidatura iNewton Cardoso ¦ rjjjT AT FlUAIS-COPACABANA-Av.N.S.Copacabana, 749 gr.705B TT~7~

Governo Minas Gerais sua condi^ao de B v Tei.:236-0T07 - embratur 00017-01 -41-5 fl nongKo
bahiano insistentemente lembrada em torn fl ¦ TIJUCA-(Pca.SaensPena)RuaCdeBonfim. 346Loia220 | I I | L I 11 I Saidas figosto 08/Setembro 0b 26
ir6nico. Embora nao tenhamos qualquer fl (G.v,tnne da Tijuca) Teis. 234-7397 embratur 00017.03-41-2H I 

>jnc cnDD[:
vinculacao ao postulante discriminacao fl »w*'*"-* —NITER6l-Av.Amaral Peixoto, 36 Sobreloija 111 RIO DE JANEIRO' CuNSUlTE-NOki S0BRE
Ireocunlnte do acalfemico e inSS rea 8 flSSSSA (GWeria Paz)Tel.:718-4090- EMBRATUF|0006i7-82-41-| J T," »ua Lxua) 21 L0JA C0N0IQ0ES DE PAGAMENT0- Prjgcugante do acadfenuco e jornahsta cea- m g|SSwSB| ipanema-paxtur-Ru* v)Sc.p,raja. 330 LoJd 105 fl ce iwa Mexico. 2il°ja

. reuse incompativel pnncipio igualdade brasi- l|ls»r/ Tei.:287-0999 ifl " 
s; va rua visc.oepibaja. 547 A";" - ,leiros. ¦ BARRA-Av,das Americas. 4790-Sala 422 Tel.325-9487 ^fl ¦ I.0JA A - TEL.: 511-1840 I

Caso candidato tenha defeitos alem ser | B HSCHpflK-— embratur 00017-02-4• .9 ~g "
bahiano. que venha a furo cordialmente". ? j 10 JCg m t^°2L31Z'29^3'embratur omi 7 0^ 41 | em-
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Carlos Castello Branca "

PANFLETOS POLÍTICOS

Política JORNAL DO BRASIt2 ? Io caderno ? domingo, 3/8/86

cujas indicações foram homolog;ul.is |ior
unanimidade.\ çffi\ençao do PI 1 nà realidade
transformcOTsc numa ciamte festa popu-
lar, No palio externo do Centro de Con-
venções três baterias de escolas de sam-
ha se revezavam, enquanto o povo dança-
va I ogo apos o encerramento, na A vem-
ila Kio Potv, mais de AO mil pessoasassistiram a um show pirotécnico, e\ihi-
ções do ' Braao Vermelho," de Domin-
guinhos c Jorge fiem e ouviram dircursos
dos candidatos.

resina, na convenção do PFL que homo-
logoü a coligação com o PDT e o^ seus
candidatos a governador, Freitas Noto,
Viee?Goyèmàq§f. Deoclecio Dantas. Sc-
nadores. Hugo Napoleáo c Ciro Nocuci-
ra Lima. deputados federais e estaduais

Os trabalhos foram abertos as 8 ho-
ras. mas a votação só foi iniciada ás 10
horas, com a participação de 14.1 conven-
cionais. O PFL do PiãUi terá 13 candida-
tos a deputados federais e 42 a estaduais.

PFL do Piauí

homologa

candidatos

Coluna do Castello

Duas convenções

importantes

O 
PMDB realiza hoje duas convenções
importantes, a do Rio de Janeiro e a de

Minas Gerais. Do seu desfecho dependerá a
preservação da unidade partidária em dois !
pólos vitais da pobtica nacional assim como I
as possibilidades de uma campanha vitoriosa
pela conquista dos governos daqueles esta-
dos, dois centros irrecusáveis do poder na-
cional.

No Rio de Janeiro, o Senador Nelson
Carneiro fez uma opção tática inteligente do
ponto de vista partidário, registrando uma
chapa que, no futuro, pode sacrificar alian-
ças mas no presente tem irrecusável repre-
sentatividade. A chapa do Senador tem cara
de PMDB, não desfigura o partido e a ele
reincorpora valores que, reunidos, impor-
tam em recompor uma imagem do partido a
qüe o eleitorado poderá ser sensível. A
eleição no Rio decide-se na Capital e aí as
alianças são menos importantes do que a
identificação dos candidatos com a opinião
publica e a soma de prestígios que repre-
sçntam.

: O Sr. Moreira Franco optou pela lealda-
de às alianças negociadas e, embora isso
póssa enfraquecê-lo como representação do
pémedebismo, poderá lhe facilitar a carreira
política pela soma de interesses mobilizados
para um mesmo objetivo. Não se pode
dçixar, contudo, de ressaltar que a incorpo-
ração à chapa majoritaria dos Srs. Artur da
Távola, como candidato a vice-governador,
Sérgio Magalhães e Márcio Braga, como
candidatos a senador, sensibilizará o eleitor
dá convenção ainda não engajado definitiva-
mente com qualquer das duas candidaturas.

Qualquer que seja o vitorioso, no entan-
to, é difícil supor-se que no Rio o partido se
dividirá irremediavelmente, malgrado certas
incompatibilidades aparentemente insaná-
véis como a do Ministro Rafael de Almeida
Magalhães com o candidato Wellington Mo-
reira Franco. O Sr. Nélson Carneiro admitiu
tacitamente compor-se com o vencedor, se
ele for derrotado, e disputar ao seu lado sua
reeleição para o Senado. Como candidato
nato, não terá dificuldades para suplementar
a convenção. O Sr. Moreira Franco, no
entanto, deverá preservar sua liderança, se
perder, lutando por uma votação espetacular
como candidato à Constituinte. Se ele tiver a
paciência de permanecer no seu partido, terá
tempo de trabalhar por outra oportunidade
para chegar ao topo da sua carreira.

Outra convenção importante é a de
Minas Gerais, que se reúne sem a presença
do governador e com a hostilidade dele aos
dois candidatos. O Deputado Pimenta da
Veiga disputa o Palácio da Liberdade pouco
antes de alcançar os quarenta anos de idade,
fato que não destoa da tradição de Minas,
onde Gustavo Capanema foi interventor
federal aos 33 anos e Artur Bernardes,
Venceslau Bráz e Raul Soares chegaram ao
governo aos quarenta anos. Vitorioso ou não
na convenção, sua candidatura situa o Sr.
Pimenta da Veiga definitivamente no pri-
meiro escalão da política mineira, consoli-
dando o status a que aspirava desde quando
se candidatou a líder da Câmara, contra o
candidato do presidente do partido, e ven-
ceu o pleito.

A vitória do Sr. Pimenta da Veiga, que é
a figura representativa do PMDB nessa
disputa, parece contudo ameaçada pelo Sr.
Newton Cardoso, que aliciou convencionais
à maneira do Sr. Paulo Maluf e esmaga Belo
Horizonte com um espetáculo de opulência
de recursos na recepção e hospedagem dos
convencionais. Sua vitória é prevista por
diversos observadores da política mineira.
Na verdade, se tal acontecer, o que há de
representativo no partido não deverá acom-
panhá-lo, tanto ele projetou de si uma
imagem tão oposta à do seu partido, em
escala mais agressiva do que ocorreu em São
Paulo com a candidatura do Sr. Orestes
Quércia, a que se rendeu a cúpula do
PMDB.

O Sr. Pimenta da Veiga alimenta a
esperança de vencer a convenção e, depois,
atrair o apoio do Governador Hélio Garcia,
cuja performance recente confirma o diag-
nóstico corrente em relação à sua instabilida-
de emocional e à natureza do seu tempera-
mento. Ele não saiu do processo como o
líder que imaginou ser e, se não houver
alterações substanciais no quadro, tende a
encerrar no episódio seu próprio destino de
líder político de seu estado, possivelmente
assistindo à vitória da candidatura do Sena-
dor Itamar Franco contra cujas aspirações
armou o sinuoso articulado que foi sua
malograda presença na coordenação suces-
sória.

. Essas duas convenções de hoje são ex-
/ tremamente importantes para o destino do

PMDB como partido, já comprometido pela
«jsua escolha em São Paulo.

5.000 Cópias 1 ? oficio frente Cz$ 800,00
10.000 Copias 1 2 oficio frente Cz$ 1.450,00
15.000 Copias 1 2 ofício frente Cz% 1 987,00
20 000 Cópias 1 2 oficio frente Cz$ 2 400,00
50 OOOCopias 1 2 oficio fronte Cz$5.000,00

COPY & ARTE
Av Franklin Roosevelt, 126 Slj 202-Centro S 262-1681 Tcresina — Cerca de 20 mil pessoas

se comprimiram durante todo o dia de
ontem no Centro de Convenções de Tc-

BARILOCHE

PORTUGAL, ESPANHA,FRANÇA.ITALIA,
AUSTRlA.SUIÇA,ALEMANHA.HOLANDA.
BÉLGICA e INGLATERRA.
SAÍDAS:
Ago.: 07,14,21 e 28 
Set : 04,11,18 b 25

EUROPA
ROMÂNTICA
GRf-CIA.IUGOSL A VI A, HUNGRIA. AUSTRIA,
CHf COSI OVAQUIA.ALEMANHA HOLANDA.
BÉLGICA.INGLATERRA e FRANÇA
SAÍDAS:
Ago.: 03 e 24
Set.: 07
Out.: 05 / S.
EUROPA falf* ) 

~

MEDITERRÂNICA h

EUROPA
FASCINANTEPROGRAMAS ESPECIAIS NA

POUSADA DO RIO QUENTE. ITÁLIA,AUSTRIA. SUÍÇA,ALEMANHA,
HOLANDA,BÉLGICA,INGLATERRA,FRANÇA e
ESPANHA.
SAÍDAS:
Ago.: 02,09,16,23 e 30
Set.: 06,13,20 e 27 
Out.: 04 /

FÉRIAS DE JULHO 17 a 24 Agosto - JAPÀO NA
POUSADA3 a 10 Agosto - TARANTELLA NA

POUSADA
10 a 17 Agosto - POUSADA SPORT

CONCERT.I

POUSADA DO

RIO QUENTE - AÉREO
LAZER TQTAL-Santos Dumont-

Pousada(Hotel Turismo)
-Santos DumontDuraçAo 8 dias - Saida Todos ob Domingos.

31 Agosto o 7 Setembro - SEMANA
BRASILEIRA PORTUGAL.ESPANHA,FRANÇA r ITALIA

SAÍDAS:
Ago.: 02 e 16
Set : 13 "X
EUROPA (°\i /
PANORÂMICA V—^

EUROPA
ESSENCIALPOÇOS DE CALDAS
ITALIA.AUSTHIA.SUIÇA, ALEMANHA,
HOLANDA.BÉLGICA.INGLATERRA e FRANÇA.
SAÍDAS:
Ago.: 02,09,16,23 e 30
Set.: 06,13,20 e 27
Out.: 04

Rio,Resende,Eng° Passos,S.Lourenço.Caxambuú,
Pouso Alegre.Poços de Caldas,Andradas,Águas da
Prata,Itajubá,Venceslau Brás,Lorena,Resende,Rio.
Duração 04 dias - Saídas: Todas as 5as.felras INGL AT ERRA.FRANÇA SUÍÇA. ALEMANHA,

ÁUSlJfA,ITÁLIA,ESPANHA e PORTUGAL
SAÍDAS:
Ago.: 03
Set.: 14 e 28 /jSiiloFESTA DO CIRIO DE NAZARÉ

Com circuito completo Norte/Nordeste
Rio. Belo Horizonte. Brasília, Anápolis, Ceres. Gurupi, Rio Tocantins, Imperatriz, Belém (Festa do
Cino de Nazaré) Manaus (opcional de avião), Castanhal, Santa Inês, São Luís, Gruta de Ubajara.
Teresina. Sobral, Fortaleza. Mossoró. Natal, João Possoa, Recife, Olinda, Nova Jorusalem. Maceió,
Aracaju. Salvador, Itabuna. Porto Seguro. Monte Pascoal, Vitória, Guarapari, Campos, Niterói
(Ponte) Rio.

SAÍDAS: 04 e 06 de Outubro - Duração 24 e 25 dias.

SINFONIA
EUROPÉIA

OCIDENTE
EUROPEUITALIA,GRECIA.IUGOSLA VIA,HUNGRIA,

AUSTRIA,CHEC0SL0VAQUIA.ALEMANHA.
HOLANDA,BELGICA.INGLATERRA e FRANÇA.
SAÍDAS:
Ago,: 19
Set:02e3° A, 
GRANDE KÍ^ÊÊÊ /
CIRCUITO EUROPEU — 

/

PORTUGAL.ESPANHA,FRANÇA,ITALIA.SUIÇA
eINGLATERRA
SAÍDAS:
Ago.: 12 e 19
Set : 09.16 e 23EXCURSÕES PERMANENTES

PORTUGAL,ESPANHA,FRANÇA.ITALIA.
GRÉCM.IUGOSLÁVI A,HUNGRIA, AUSTRIA.
CHEC0SL0VÁQUIA, ALEMANHA.HOLANDA.
BÉLGICA e INGLATERRA.
SAÍDAS:
Ago.: 02 e 16
Set.: 13

USA - CANADA - MÉXICO
DISNEYW0RLD - EPC0T CENTER

DUAS OPÇPES DE ROTEIRO
A SUA ESCOLHA:

DURAÇAO: 17 DIAS
T0R0NT0-NIAGARA FALLS-MONTREAL-NEW YORK-
WASHINGTON-ORLANDO-DISNEYWORLD-
EPC0T CENTER.
OPCIONAL: MÉXIC0-ACAPULC0-L0S ANGELES-
LA$ VEGAS-SAN FRANCISCO - 12 DIAS.
SAÍDAS DO BRASIL: AG0.:10 SET.:14 0UT.:05

DURAÇAO: 17-22 e 27 DIAS
MIAMI-CABO KENNEDY-0RLAND0-DISNEYW0RLD-
EPCUT CENTER-WASHINGT0N-T0R0NT0-
NIAGARA FALLS-MONTREAL-NEW YORK-
SAN FRANCISCO-LAS VEGAS-LOS ANGELES-ACAPULCO
MÉXICO
SAÍDAS DO BRASIL: AG0.:24 SET.:07 0UT..26

SUL 00 BRASIL C/FOZ

Tmtas aereas oiomoconaisPane tettesiré a preços econômicosHotéis de primeira classe
Guia acompanhante durante lodo o peicuisoVisitando os ESTADOS UNIDOS de rosta a costa, mais CANADA E MÉXICO

A TRADICIONAL EXCURSÃO
AMERICA MARAVILHOSA

AGORA COM AS
SEGUINTES VANTAGENS:

San Francisco.Honolulu.Tokyo.Kyoto.Hakone.Hong Kong,
Si ngapore.Bangkok.De^i.Cairo,Atenas.Roma.
Saídas Agosto 08/Se*embro 05.26

CHINA
FASCINANTE

San Francisco Honoíulu,' T0kyo.Ky0t0.V Hakorte,'
X. j-'-55^ Hong Kong
.Wt- ¦ Singapore.

Banqkok.—-1* Delni Los Argel es
Saídas: Agosto 08 Setembro 05.26

32 DIAS
Honolulu.Kyoto.Tokyo.Peking.Shangai,
Guilin.Canton.Hong Kong.Singapore
Bangkok.Los Angeles
Saídas: Agosto 05/-Setembro 02.23

Da Bahianidade Honolulu.Kyoto.Tokyo.
Pek-ng.Shangai,

San Franciscc Hònol :• i Tólíyo;|yoto
Hákolf.Hong Kong.& ngapgte, Ba ng®
Los Angeles.
Saídas Agosto 08 Setembro 05.26

. De Salvador, Bahia, recebo do Sr. Er-
; nandes Andrade o seguinte telex, datado do
!;:;dia 31 último:
Í£Í"Inaceitáveis referências ilustre jornalis-
5-ta respeito candidatura Newton Cardoso

Governo Minas Gerais sua condição de
bahiano insistentemente lembrada em tom
irônico. Embora não tenhamos qualquer
vinculação ao postulante, discriminação
preocupante do acadêmico e jornalista cea-
rense incompatível principio igualdade brasi-
leiros.

Caso candidato tenha defeitos além ser
bahiano. que venha a furo cordialmente".

Honq Kohq
Saídas Agosto 05
Setembro 02.23

Saldas Agosto 08 Setembro 05 26

CONSULTE-NOS SOBRE
C0N0IÇÓES DE PAGAMENTORIO DE JANEIRO:

CENTRO RUA MÉXICO, 21 LOJA
TEL.: 220-1840
IPANEMA RUA VISC.0E P1RAJA. 547
LOJA A - TEL,: 511-1840

Carlos Castello Branc
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Novo Lebion

Uma Realidade.

Pronto e Funcionando

.Fofo tirada no local

\fenha Morar no Lugar Onde Qualquer um Gosíana de Passar as Férias.

Quem acreditou no Novo Leblon, ainda em seu lançamento,
tem agora bons motivos para se sentir realizado. Nenhum outro
condomínio no Rio oferece tantas vantagens a seus moradores.

Aqui, a qualidade de vida é muito melhor. Seus moradores
não trocam por nada o conforto, a segurança e o permanente clima
de alegria, que fizeram do Novo Leblon um sucesso consagrado.

Seu Country Club, completo e exclusivo, é composto de uma
sede social (com salão de festas e de jogos, bar, uisqueria,
restaurante, discoteca, cabeleireiro, posto médico, sinuca, sauna,

ducha e massagem), parque aquático com 3 piscinas, 4 quadras
de tênis, campo de futebol e 3 quadras poli valentes de vôlei, futebol
de salão e basquete.

O Novo Leblon ainda possui uma Marina, à beira da Lagoa,

para esportes náuticos. E, para você trabalhar, um ônibus
refrigerado, exclusivo do condomínio, até o metrô em Botafogo.

A segurança é total, com vigilância permanente, guardas e

guaritas em todos os seus acessos e cercas de proteção em todos
os seus limites. Resumindo: um paraíso, para quem quer viver
o melhor e deixar seus filhos viverem com toda liberdade.

Em meio a toda essa infra-estrutura, nasce o Edifício Pisano

— a sua última oportunidade de morar no Novo Leblon.
Além de todas as vantagens já existentes no próprio condomínio,

no Edifício Pisano tudo foi projetado para proporcionar o
máximo de conforto para você.

Fachada em alto padrão, com esquadrias de alumínio anodizado
em bronze • Hall social decorado • Sistema de telefone interno

Antena coletiva de TV e FM • Central de video-cassete interligada
aos apartamentos • Sistema de segurança com circuito interno
de TV • Salão de televisão com telão • Bar • Churrascaria • Sala
de ginástica • Sauna, sala de repouso e duchas • Piscinas de
adultos e crianças.

EDIFÍCIO PISANO: apartamentos de 2 ou 3 quartos, com
varanda, salão, banheiro social, copa/cozinha, dependências
completas e vaga na garagem, ou magníficas coberturas duplex.
Tudo isso, com o excelente aproveitamento de espaço e acabamento
de um autêntico GOMES DE ALMEIDA, FERNANDES.

Aproveite essa oportunidade. Visite nosso stand no Novo Leblon
e veja de perto toda essa realidade, pronta e funcionando.

JORNAL DO BRASIL

Incorporação, construção c acabamento
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L NO siasmo e num clima dc descon- tambcm, rbaliza sua conven$ao O prcfeito de Ouarai, Carlos ' ""¦s f 'l(/ i Hi N 9r Mr J 
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EXCURSÕES FERROVIÁRIAS

por Aldo Pinto (PDT) e Gui-
Ihernn: Sócias Vilkia (PDS),
para governador § Vice, c Nel-
son Marçhcsan (PDSi e Sereno
Chaise (PDT), para as duas
vagas ao Senado.

O PMDB. que oficializa ho-
je a candidatura do senador
Pedro Sinion a governador,
tamhcm, realiza sua convenção
sem grande empolgarão. Com
uma chapa composta inteira-
mente por pemedeb.stas —
Sinval Guazelli (vice), Odacir
Kle.n e Jose Paulo Bisoí (para

uma das Vagas ao Senado) c
Jose Fogaqa e João Gilberto
(para a outra) —, Simon tenta
pela segunda vez chegar ao
Palácio Pirâíini, dep is de não
ler conseguido convencer seu
partido da necessidade da coli-
gaqão com outros partidos para
alcançar a vitóna.

O prefeito de Ouaraí, Carlos
Alberto Vieira (PDT), publi-
cou matéria paga nos principais
jornais de Porto Alegre, com o
titulo de Coligaqáo com o PDS é
traição.

Convenções

não animam

gaúchos
Porto Alegre — Sem entu-

siasmo c num clima de descon-
tentamento com a coligação
acertada pelas cúpulas dos dois
partidos, o PDT c o PDS reali-
zam hoje suas convenções para
homologar a chapa composta
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A crise no PMDB e maior
porque o partido e grande, i
legenda da transição dos 21 ãí
anos de arbítrio do ciclo revo- .->V:
lucionárip para a restauração jj
democrática Mas todos os par- //
tidos, que deixaram para o fi- I
nal do prazo a realização de 1/
suas convenções para a escolha II
dos candidatos as eleições de "I
15 de novembro, estão vivendo
a mesma preocupação de um )
fim de semana tenso, de véspe- 1
ra de desastre. Si ¦*

A expectativa e a mesma TTL
em todos os estados e em todos f/M. \
os partidos, com as exceções f
de praxe que apenas confir- r
mam a regra. Sinal claro de Viimi^
que a crise não ê apenas a sina I
de uma única legenda. Trata-se (J
de uma crisc do quadro parti- ]
dário e que se insere como um
dos mais importantes capítulos

-da-crise. mais-abrangente do
processo de mudança e que
deve desaguar no Congresso-
Constituinte. ,

30 partidos
A crise passa por cada um 

dos partidos e pode ser analisada a partir
das suas causas gerais. A primeira delas,
a mais evidente, esta no numero exccssi-
vo de legendas que obtiveram registro
para apresentar candidatos às eleições
deste ano. São 30 ao todo e não há
ningudm que saiba os seus nomes de cor
ou seja capaz de distinguir, por exemplo,
nas suas propostas programáticas, o Par-
tido Comunitáno Nacional (PCN) do
Partido Reformador Trabalhista (PRT)
ou do Partido da Juventude (PJ).

0 artificial.smo salta aos olhos, dc-
nunciando o erro do Congresso ao derru-
bar as rcstriqões à formação de novas
legendas sem as cautelas que resguardas-
sem a legitimidade da recomposição do
desenho partidário.

O exagero de partidos que não tem
nenhum recado a dar ao eleitorado con-
tribuiu para esvaziar as legendas e facili-
tou a dança dos políticos descontentes
com a sua sigla, contrariados numa ambi-
ção pessoal e que trocaram de partido
com a facilidade e a sem-cenmõnia que se
muda de camisa.

Excesso de partidos significa excesso
de candidatos, perturbando o eleitor na
sua escolha. Com 30 legendas, d impossí-
vel armar qualquer esquema razoável
para a distribuição justa do tempo nos
horários de programação gratuita pela
rede de rádio c televisão nos últimos 60
dias de campanha.

O eleitor não terá como comparar
criteriosamente candidatos para uma op-
ção consciente. O voto, uma vez mais,
será a escolha da emoqão e não a refletida
e madura opqão do eleitor, pousada em
segura convicção.

Dupla PMDB-PDS
A verdade é que o quadro comcqa a

ficar sem nitidez, confuso, com a perda
de identidade das grandes legendas, que
deveriam marcar os limites entre governo
e oposiqão, balizando o roteiro do ele.-
tor, facilitando a sua tomada de posiqão.

Ora, a reviravolta foi muito brusca e
singular. Afinal o ciclo revolucionário
desabou às vésperas de completar a maio-
ndade de forma tão ruidosa e inesperada
que arrastou tudo que a ele se prendia.
Inclusive o PDS. O partido do governo, a
sigla que apoiava politicamente a Reden-
tora, não resistiu ao tranco da derrota no
Colégio Eleitoral e comeqou a dissolver-
se antes mesmo de consumada oficial-
mente a eleiqão de Tancredo Neves.

O PDS não passou de governo para
oposiqão. Entrou em liquidaqào com a
falência da firma. Sem o PDS na oposi-
qão, ocupando o lugar que era seu, o
PMDB tambdm perdeu os estímulos para
finnar-se como o partido de sustentaqáo
do governo. Com isso, alterou-se o mo-
delo clássico do quadro partidário brasi-
leiro, com o centro claramente dividido
em duas metades, uma banda do gover-
no, outra da oposição.

O Congresso foi muito esvaziado na
sua importância pela deformação numa
casa consensual, sem claras divergências
partidárias. E verdade que pequenos par-
tidos, como o PDT bnzolista e o PT de
Lula tentaram preencher o vazio, mas
nem tinham presença parlamentar e nem
a legitimidade para substituir o PDS
como o polo oposicionista no racha do
centro.

A virtual unanimidade nacional for-
jada na campanha pelas diretas e vitorio-
sa na aceitação da fõrmula da mudança
através do Colégio Eleitoral explica, em
parte, o fenômeno da marginalizaçáo
política do Congresso, que foi deslizando
do centro de decisões políticas nacionais
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cidades, o campo, o litoral, os hotéis e restaurantes,enfim, todo o itinerário

que você conhecerá no Canadá e Estados Unidos. Fale com eles!
até a desprimorosa situação atual, quan-
do não c ouvido nem mesmo numa vir-
tual reforma financeira, como a do plano
corretivo do cruzado.

Mas sc o PDS deixou o PMDB falan-
do sozinho, o partido do doutor Ulysscs
Guimarães tem muitas culpas a expiar
num exame de consciência. A tragédia do
presidente Tancredo Neves pegou o
PMDB no contrapé da surpresa, atirou-o
no fundo do poço da frustração e o
partido nunca conseguiu vir à tona e
ajustar-se dc fato e plenamente à realida-
de da presença de José Samey na presi-
déncia de um governo pemedebista.

Estabeleceu-se na inevitável acomo-
dação entre o governo, isto é, entre o
presidente José Sarney e o PMDB um
tipo de relacionamento falso, artificial,
insincero, inamistoso.

Nem o presidente José Sarney reco-
nhcce o PMDB como o partido do gover-
no, de lealdade a toda prova, profunda
identificação e muito menos o PMDB
aceita Sarney como o presidente do go-
verno dos seus sonhos, da plena realiza-
qão partidária.

O presidente Sarney descobriu a al-
temativa da popularidade c nela se agar-
ra como a sua base dc apoio e sustenta-
qâo. O governo faz tudo, realmente tudo.
para conservar os altos índices de popula-
ridade pessoal do presidente, fator de
tranqüilidade dc todo o processo. O
PMDB nunca mais encontrou o seu ca-
minho.

Nesta campanha, o PMDB desço-
briu-se sem uma bandeira de luta: a
batalha do cruzado nà contou com a
participaqão efetiva do PMDB. O partido
aderiu atrasado, quando percebeu o ma-
ciço apoio popular. E ameaçou debandar
assim que pressentiu dificuldades e rea-
qões às correqôes decididas pelo governo
com a sua absoluta e confessada au-
séncia.

O PMDB está rachando por toda a
parte porque a legenda não é mais aquela
da transíqào, a grande frente d'' 'esistèn-
cia contra a ditadura do rodízio çene-
rais. Em cada estado, o partid,. ..dota
uma máscara diferente, o disfarce ou a
caracterização da conveniência do mo-
mento.

E os líderes?
O que está acontecendo em São Pau-

lo e em Minas põe a nu outra das mazelas
desses tempos duros e tumultuados e
aponta mais uma dramática deficiência
do PMDB: a falta de liderança. Nacionais
e estaduais. Também aí o mal é de todos,
não é uma doença que afete apenas o
atormentado PMDB.

Na perplexidade amargurada que se
reflete hoje na fisionomia do deputado
Ulysscs Guimarães está o retrato de uma
legenda atônita. O doutor Ulysses foi o
símbolo do PMDB na guerrilha contra o
ciclo revolucionário, candidato natural é
lógico à Presidência da República Pouco
mais de um ano dc governo, na sombra e
no sereno, tnturou o deputado Ulysscs
Guimarães na provação amarga da presi-
déncia da Câmara de todos os escândalos
e ineficiência e acumulada com a do
PMDB dividido na ânsia de fruir o poder
como para recompensar-se do trauma de
não se sentir no governo

Não conseguiu o deputado Ulysses
Guimarães até agora imprimir um M:nti-
do nacional à campanha do PMDB e nem
funcionar como o chefe que concilia com
ãutondade e competência nas muitas cri-
ses estaduais que minam a legenda. No
Rio, tentou intervir para buscar uma
solução de unidade e acabou repelido

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NO CANADA M C ¦ U.S.A

B Café da manhã c meia pensão incluídos.
&3 Guias brasileiros em todas as viagens.
B Inglês ou francês você só fala sc quiser.
B Hospedagem cm Hotéis padrão Soletur.

ROTEIROS I c II (11 e 16 dias): aviào para Montreal; òni-
bus por Laurentides, Joliete, Trois-Rivières, Qucbcc, Lévis,
lie D Orleans, IJpper Canada Village. Ottawa, Hull. Thou-
sand Islands, Kingston, Toronto, Hamilton. St. Catherlncs,
Miagara on the Lake, Míagara Falls Buffalo. Williamsport.
liarrisbutg, Baltimore, Washington, Philadelphia, Atlantic
City e Hew York.

ROTEIRO III (27 dias): avião por Miaml; ônibus por West
Palm Beach, Orlando, Disney World, Epcot Ccntcr, Saint
Augustlne, Jacksonvllle, Savannah, Charleston, Myrtlc
Beach, Willmington, Mew Bem. Outer Banks, Norfolk, Virgí-
nia Beach. Williamsburg, Washington, Baltimore, Philadcl-
phia, New York. Montreal, Quebec,
Ottawa, Hull. Kingston, Toronto, .-..—-n.,
Miagara falls, Williamsport, %¦
Buffalo e New York. gTffHr

PARTIDAS
SETEMBROAGOSTO

EM TURISMO A N.° 1

EMBRATUR N." 00942.00.41.3
CENTRO: R.da Quitanda 20-Sobreloja
BARRA: Av. Armando Lombardi
800 • Loja N - Edif. Condado Cascais
COPACABANA: R.Santa Clara.70-S/loja

OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS
FILIADO A ABAV

VANO

PULO DO GATO.

- PANTANAL MATOGROSSENSE -
14 dias incluindo compras na Bolívia e Paraguai com os
melhores hotéis. Saídas — Ago: 06 o 20 — Set: 03 e
17 — Out 08, 15 e 22 — Nov 26 — Dei 03

- CIDADE DA CRIANÇA -
3 dias incluindo Playcenter, Simba Safari, Exotiquarium
Hotel 4 estrelas. Saídas — Ago: 15 e 29 — Set 05. 19
e 26 — Out: 10.24 e 31 — Nov: 14 e 28 ^

J. Carneiro - Pioneiro
em Turismo Ferroviário

A. KOGLIN LTDA. AGENCIA DE VIAGENS
Av. Nilo Pecanha, 50 - gr. 305 Tels.: 262-4462/262-3035

(Ed. De'Paoli) abav-o» 6MBBATURQ05Ba.oo.4i i

HDCPOCAMPING

As mais recentes novidades
em equipamentos de camping
e lazer.

E UM PLAY-GROUND ORIGINAL
PARA A GAROTADA

PRATOS TÍPICOS GAÚCHOS
E DA BAHIA: CHURRASCO,

ARROZ CARRETEIRO, QUIBEBE,
SARAPATEL, VATAPÁ, ACARAJÉ,
QUINDINS, COCADAS, TORTAS E

OUTRAS TENTAÇÕES.

Embarque num Avião

e Desembarque num

Zerão na Europa.
A PM Turismo decola na frente e apresenta o sucesso do Sis-
tema Leasing na Europa. No Leasing o carro é Zerão e sai da
fabrica em seu nome. Você escolhe no Brasil, antesdeseuem-
barque, o seu modelo preferido dentre os 25 disponiveis, além
da cor e do estofamento. Por tudo isso, você paga somente
a desvalorização pelo tempo de uso do veículo e pode con-
tar com a assistência técnica das concessionárias Citroen em
toda a Europa. Você roda o quanto desejar, conhecendo to-
da a Europa sem se preocupar com limite de quilometragem
e com seguro total internacional e sem franquia.
Embarque nessa edèo pulo do gato na Europa.

O que a campanha não pode anteci-
par, esboçando as linhas fundamentais da
reformulação institucional do pais, a
Constituinte terá que fazer pois que é a
sua função exclusiva, a sua obrigação.

Ouando a Constituinte instalar-se, a
Io de fevereiro de 87. será imediatamente
reconhecida como o centro do poder, das
decisões do presente e do futuro.

E aí o enredo da transição passará
por uma profunda retificação. C) quadro
político começará a ajeitar-se, saltando
por cima de escombros de legendas que
não resistiram ao desgaste do processo.
For isso. o episódio das convenções deste
final de semana e que se prolonga até
terça-feira, prazo fatal, e um capitulo a
mais da novela da crise partidária.

Crise típica de transição, agravada
por uma série de erros, azares, ímprovi-
saçào e incompetência. Parcela da fatura
que se está pagando por 21 anos de
ditadura dissimulada, pela interrupção dá
prática democrática. Ao menos, â lição
devena ser aprendida para evn.ir nova
recaída.

HOJE ULTIMO DIA !
Até 23 horas

Camping do Recreio dos Bandoirantes
Praia do Pontal, 5900
uma realli»çèo

camping dube do brasi
k Rua Senador Dantas, 75 -
\ 29" and Tel. 262-71 72

ESTE E O SEU ZERÃO.
Por 32 dias a

partir de US$ 31,50
por pessoa.Modelo Citroen
TT. 860 km.

2a feira no Caderno de Esportes.

De 3a a domingo no Primeiro CadernoCentro: Av. Rio Branco, 124 A - Tel.: (021)231-1800 (PABX)
Copacabana: Av. Copacabana. 391 B - Tel.: (021)255-6897

EMDRATUROOO 1b.00.4b7

Feche os olhos e abra seu coração. Imagine que já chegamos a Lisboa. São tantas praças e
jardins, igrejas, museus, restaurantes... que belo é o Portugal de nossos ancestrais! Logo em
seguida. Madrid e as touradas. Paris e os vinhos. Londres e os pubs. Amsterdam e as jóias. M

m mniQiM ^

M 

Roma e a História. Existirá emoção mais forte que esse amor-à primeira
vista por essa colcha de retalhos tão lindos, a cobrir eternamente o
berço de nossa civilização? B

Saídas: Agosto 16 • Setembro 06 • Outubro 04 W

S Você vai se apaixonar.

Maiores informações

dynamíc rmm
Sobre lo a Tei (PABX) 292-1212 n

EVAMOS VOCÊ A QUALQUER LUGAF

4 ? Io caderno ? domingo, Ífs/86 PolítiCR   _ JORNAL DO BRASIL
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Todas as maneiras

de viver

emKestuo 

^ 
^

Apartamentos de 4 e 3 
quartos

com suite, varandas e clube náutico.

Venha conhecer o seu apartamento em

construção no bairro mais novo e sofisti-

cado da Barra com suas mansões e edifi-

cios de luxo jã prontos; 
clube náutico

4. completo, com áreas de ginástica 
e qua-

dras de esportes. Quilômetros 
de 

p,

ciclovias. 40.000 m2 de área verde. 
y

^if' 

' 

^

dm \ \ *

|P \ 1

if

Segurança total.^ Centro Comercialòegurança mm. centro ^omen

| 
\ ae apoio. Creche Tic-Tic-Tacjã

M funcionando. 
Clínica médica

> | \ completa.
<3<3< MAKRO

jsS, lis3DaD'
"C^Eb c5

CASASMO^INO
BARRASMOfPING

AV ÜAS> AMÍNItAS
vW/

AV SEHNAMBtTIBA

Financiamento direto do

incorporador, em 50 meses.

Realização:

jfês João Fortes

f
Vendas:

ENGENHARIA SA

PLANO

Praia de Botafogo, 228 - ss. 102 -
tels. 551-0343 e 399-2749
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Informe JB

•ES STÁO saindo das máquinas dc
M2j calcular os números dc uma
nova pesquisa da MPM-Radar.

Desta vez, o objeto são as do-
nas-de-casa das classes media e alta,
de 20 a 59 anos, a maioria casada,
com dois a três filhos, nível de
instrução secundário e superior e
residentes no município do Rio de
Janeiro.

Duzentas opinaram, por telefo-
ne, sobre o quadro político, uma
semana depois do novo pacote do
governo.

O presidente Sarncy lidera o
grupo dos homens públicos mais
populares, cm pergunta de resposta
espontânea, com 42%. Em seguida,
vêm: Dílson Funaro, 31%; João
Sayad, I 10%; Nelson Carneiro,
10%; Álvaro Vale, 8%; Moreira
Franco, 7%, Leonel Brizola, 6%;
Ulysses Guimarães, 6%; Fernando
Gabeira, 5% e Arthur da Távola,
5%. Não manifestaram nenhuma
preferência 15% das entrevistadas.

Sobre interesse declarado por
política, 22% não têm, 25% tem
interesse pequeno, 43% médio e
10% grande.

Na oposição Nova República
versus militares, 92% acham que o
Brasil melhorou, 4% auerem a vol-
ta dos militares ao poacr c 4% não
quiseram responder.

Constituinte, 40% sabem o que
é, 25% pensam saber e 35% não
sabem.

De Brizola, só 15% gostam.
?

Mais da metade das entrevista-
das — exatamente 60% — acha que
Sarney é o melhor presidente que o
Brasil já teve.

Peso pesado
O empresário Ivan Botelho — Mui-

titextil, Multifabril e Cataguases-
Leopoldina Energia Elétrica — está
disposto a levantar uma bandeira no
meio empresarial era favor da perma-
ncncia do congelamento de preços.

Ivan passou os últimos dias pesqui-
sando o balanço de várias empresas do
país e afirma que os empresários estão
'chorando de barriga cheia". Todos os

ramos, garante Ivan, tiveram um lucro
excepcional, principalmente as multina-
cionais, que 

"mais reclamam".
Ivan acredita que qualquer atitude

que vise ao descongelamento dos preços
agora é inaceitável. "Todos estão ga-
nhando muito dinheiro e tendo muito
lucro".
Vilões

Na vasta selva de preços administra-
da pelo governo, o vilão dos últimos
três anos foi o trigo. Dc março dc 83 até
hoje, subiu 3.896%.

Na área de serviços, a energia indus-
trial foi o maior boom: 4.142%. Cor-
reios e Telégrafos — 1.535% — e
Telecomunicações — 2.136% — foram
os setores que menos subiram.

Estes núnmüs—forar
com base numa inflação pelo IPCA de
3.600%.
Rugas na testa

Uma frase do governador Hélio
Garcia deixou a direção do PMDB
mineiro intrigada, preocupada mesmo.

— Posso provar que sou muito mais
forte do que o PMDB.

Como se sabe, a Comissão Executi-
va impôs a candidatura do deputado
Pimenta da Veiga ao governo, apesar
dos vetos do governador.

Inovação
O ministro do Exército, general

Leônidas Pires Gonçalves, lançou uma
espécie de almoço com a mídia.

Está convidando toda semana diri-

gentes de órgãos dc comunicação para
encontros no Forte Apache.

Doce vida
Muitos motoristas dc táxi preferi-

ram, cm vez do aumento dc 10% que a
Prefeitura lhes deu agora, afenr os
taxímetros, medida que ficou protelada
mais uma vez.

Em 26 dc fevereiro, antes do Plano
Cruzado, os táxis ganharam 55% dc
aumento. E até hoje a pcrcentagcm é
cobrada através de tabela.
Pag-os

Quando o presidente do Uruguai
Júlio, Mana Sanguinctti vier ao Rio, no
dia 14, não vai escapar da inauguração
de um CIEP.

O brizolão cm pauta leva o nome do
maior educador uruguaio, José Pedro
Varela.

Escjuerdizando
Ha quem diga que pode dar Hcrcu-

les Corrêa na chapa de Moreira Franco,
se ele ganhar a convenção do PMDB.

Seria uma fórmula de conferir à
chapa pedigree esquerdista.

Festa religiosa
Após 65 anos de trabalho, a catedral

dc Porto Alegre, inspirada na basílica
dc São Pedro, vai ser inaugurada dia 10.
Mais de mil religiosos dc todo o país
participarão da cerimônia.

Trcs cardeais — Agnello Rossi, do
Vaticano, Paulo Evaristo Arns e Vicen-
te Schercr — já confirmaram a sua
presença.
Fino trato

O American Express inaugura um
local para tratamento VIP de seus asso-
ciados no aeroporto de Cumbica.

O rapapé começará ainda na porta
do Hotel Maksoud Plaza, de onde sai-
rão regularmente confortáveis micro-
ônibus especiais para clientes.

Gente
Está chegando hoje ao Rio a sopra-

no chinesa Wang Yan Yan.
Ela vai cantar Madame Butterfly, de

Puccini, no Teatro Municipal.
Madame Yan Yan não é dissidente e

mora em Pequim.
Obras completas

O teatrólogo Dias Gomes acaba de
trocar de editora.

Deixou a Civilização Brasileira ru-
mo à Bertrand do Brasil que já planeja
lançar, no final de agosto, na Bienal de
São Paulo, uma coleção em sete volu-
mes sobre sua obra em teatro, literatura
e TV.
Jovens talentos

A empresária_Sula Jaffé embarca
hoje para Nova Iorque. 

'.—

Vai procurar espaço para as estrelas
que nascem no Concurso Jovens Instru-
mentistas.

O último sol desta geração de talen-
tos é o trombonista Radcgundes Feitosa
— um paraibano de Itaporanga —, hoje
um dos gênios da Julliard School of
Music, a mais famosa dos Estados
Unidos.
JEarBrasil

Bar Brasil, quadrinho da última pá-
gina de Senhor, virou programa de
rádio no próprio Bar Brasil, era São
Paulo.

Todas as noites, das 22 às 24h, Alex
Solnik e Paulo Caruso recebem alguns
dos personagens de suas histórias. Nes-
te fim de semana foi a vez do candidato
a governador Orestes Quércia.
Critério

Do secretário municipal de Cultura,
Antônio Pedro, sobre o Fest Rio:

— Se a Motion Pictures é contra, é
sinal, que a gente incomoda.

É mais ou menos a lógica que o
governador Leonel Brizola usou ao
achar o Plano Cruzado ruim porque o
senador Roberto Campos gostou.

Cartões-postais com fotos
do príncipe Andrew e Sarah
Ferguson começaram a circu-
lar pelo mundo.

O ministro do Interior, Ro-
naldo Costa Couto, o entre-
vlstado de hoje do programa
Debates em Manchete, ao
falar sobre violência urbana,
fará revelações preocupantes:
na cidade do Rio de Janeiro,
há 30 mil condenados pela
Justiça soltos. Em São Paulo,
o número é de 25 mil. O
programa vai ao ar às 23h.

Os 41 anos da bomba de
Hiroxima serão lembrados,
na próxima quarta-feira, com
uma passeata pela paz. que
sairá às 10h30min da Praça
do Chafariz, cm Laranjeiras,
em direção ao Largo do Ma-
chado.

O programa Dia D da TV
Bandeirantes vem com um
novo quadro hoje: é o vi-
deograma assinado por Càn-
dido José Mendes de Alinei-
da. O quadro vai ser alterna-
do com a videocarta dc Fer-
nando Gabeira.

A Record lança o livro 50
anos de Cinédia. de Alice
Gonzaga.

Na próxima quarta-feira, o
prefeito Saturnino Braga da-
rá posse aos funcionários da
Comiurb Edson Oliveira e Jo-
sé Matias, eleitos para parti-

Lance Livre
ciparem do conselho adminis-
trativo da empresa.

O I Salão Nacional de Hu-
mor Pela Paz será realizado
no período de 22 de agosto a
12 de setembro, na Sala de
Exposições do Solar Bela
Vista, em Natal.

Em comemoração ao ani-
versário de nascimento do
cientista Oswaldo Cruz, o
Centro Municipal de Saúde
Oswaldo Cruz inaugura ama-
nhá a exposição O Rio de
Oswaldo Cruz. A exposição
mostrará objetos pessoais do
sanitarista, material usado na
construção do Castelo do
Mourisco e fotos de J Pinto.

O professor de geografia
Antonio Rodrigues acusa a
Escola Naval de té-lo desliga-
do do quadro de professores
por causa da utilização do
livro Como fazer movimento
ecológico, de Carlos Mine,
em suas aulas.

O DER garante que vai
deixar a Rodovia Amaral Pei-
xoto-ero ótimas condições de
tráfego. A obra, de cerca de
Cz$ 30 milhões, que inclui
uma passarela de pedestres
em Tribobo, terá execução
imediata.

O Projeto Meio-Dia apre-
senta dia 6. às 12h30min, o
violonista Sebastião Tapajós,
no auditório Teotòmo Men-
de;- de Almeida, na rua da
Assembléia, !0. subsolo.

As Exploratorv on Violen-
ce Against Children in a Fa-
vela in Rio de Janeiro é o
título da tese defendida pela
professora Maria Aparecida
Marques na Universidade de
Columbia, Estados Unidos. A
professora não é a primeira
de um elenco de "doutores
em violência" que têm pela
frente um campo de trabalho
tristemente amplo.
« A Comédie Française faz
sua estréia no Rio apresen-
tando na próxima quarta-
feira, no Teatro Yilla-Lobos,
a peça La Parisienne. de
Henrv Becque.

Debate com os candidatos
ao governo do Rio amanhã,
às 23h, na TVE, sob a batuta
do jornalista Milton Temer,
no programa 1986.

Constituinte com amor e
poesia, é o nome do sho» -
recital que o cantor e compo-
sitor Macalé e mais 10 poetas
farão amanhã, às 21h. no
Barbas.

O Instituto Nacional dc
Musica e s Editora Ricordi
lançam amanhã, no Teatro
Dulcina, partituras das ope-
ras Lo Schiavo, Mana Tu-
dor. Condor. Colombo. 11
Guarany e a Fosca, de Carlos
Gomes.

Faltam 224 dias para Leo-
nel Brizola deixar o governo
do Rio.

Leblon a partir de

CzS160,000

(preço total)

Apartamentos por temporada em
hotel 5 estrelas.
Escritura definitiva
Pagamento parcelado-
Renda dólar.
Valorização Imobiliaria do Leblon.

Venha hoje mesmo conhecer seu aparta-
mento pronto para usar ou faturar na A v.
Delfim Moreira, 630, suíte 2102, esquina
de João Lira. Maiores informações com a
Bureau International no Marina Palace
Hotel, tel.: (021) 259-5212 - Ramal 2102.

ENGENHEIROS — PETROBRAS

HH SELEÇÃO PROFISSIONAL

Atenção Sr. Empresário!
Escolha o homem certo para o lugar certo, fazon-
do a Seleção com Testes Psicologicos.

Entrega de Laudos Sintéticos ou Analíticos
em dois (2) dias
CEPA — Centro de Psicologia Aplicada
Rua Senador Dantas, 118 — 9" And. — RJ
"Metrô Carioca" Tels. 220-6545 - 220-5545
Desde 1952, a serviço da Psicologia no Brasil. -

Ganhe um bom dinheiro

1 
TfiflAULAS PRÁTICAS

ESCOLA

ELECTRA
CENTRO: Andmdas. 96 — 2o
680. Mar Florieno, 233-3344MEIEB Dias da Cruz, 69. 4o —
289-3344
PENHA: Plínio de Oliveira, 13— 1° — 270-3344
MADUREIRA: Av Min EdosrdRomero, 345 — Io — 359-04Ob

tj SERVIMEC RO „

CURSOS DE INF0RMATICA
ANÁLISE DE SISTEMAS

Tarde e Noite — Início 05/09
PROGRAMAÇÃO

Co boi 14/8
Basic 04/8
Basic Avançado 16/8
Wordstar 08/8

UNGUAGENS DE 4* GERAÇÃO
dBasall 23/8
dBasalil 11/8
Superes ic II! 25/8
Lotus 1,2a 08/9

Turmas: Manhá, Tarda, Noita • Sábados.
Micros Raclmsc. Rsds tocai ds Micros PC da TELStST.

Conheça a mathor sstrutura ds cursos do pais.
JMS RIO Informática e Ensino - « /*>¦
Rua da Alfândega, 91 - 3° andar 161. ZtVOUO/

INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENGENHARIA
DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE UM
EDIFÍCIO EM CONCRETO ARMADO
Período: 11.08 a 29.09.1986

0 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
E HIDRAULICAS
Período: 11.08 a 15.10.1988
PROJETO E CALCULO DE FUNDAÇÕES
12.08 a 25.09.198e

m CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
Período: 13.08 a 15.IO.1986

0 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
DE CUSTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Período: 26.08 a 16.IO.1986

0 GERENCIA E PLANEJAMENTO
DE MANUTENÇAO PREDIAL

Período: 27.08 » 13.IO. 1986
0 PROJETO E CALCULO DE ESTRUTURAS

EM CONCRETO ARMADO
Período: 07.IO a 02.12.1986

0 ESTRUTURAS DE OBRAS DE SANEAMENTO
Período: 13.10 a 22.12.1986

0 INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECIAIS
Período: 15.10 e 22.12.1986

0 PROJETO E CALCULO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS

Período: 27.10 a 17.12.1986
0 RECUPERAÇAO EREFORÇO DE ESTRUTURAS

DE CONCRETOPeríodo: U0.11 a 27.1 1.1986
0 MICROCOMPUTADORES PARA ENGENHARIA

Período: Q4.11 a 18.12.1986
Informações: Secretãrlê — RD — Tel.: 266-6622
Largo tbam, n.' 1 Iffua Visconde Silva, Í57)
Humaltí-RJ 19 i» 21 hora»l

Credenciamento no CFMO-MT-0490

0

Curso ProparetOrio pfli» os futuros concursos da Potrobrés
Equipe EspecializadaCURSO BAHIFNSt — Praça Ana Amélia. 9 V

(próximo è Sr C-asaí2f>2 9760 262 98SR

P
&

AGORA S06 SUPERVISÃO DO
GRUPO LA PRBflERE'oi- DIARIAMENTE DAS 18 00H ÀS * 00H

AOS DOMINGOS Dt VOLTA COM NOSSA FAMOSA
\ FtUOADA A PARTIR DAS WWH

AV. BARTOLOMEU MITRE. *50
RESERVAS: 259-4043

Át!k

FISCAL ISS. F ATIV. ECON (POSTURAS)
PROMOTOR E DEFENSOR PUBLICO
T manhã noite Ou sab 18 19h c almoço) — Inicio 0-1 08
CAJ — CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO
Ooçào Pfcc Kley Oron Monfort Coun Raad
R BjiAo so GuaraWM 29 31 - Ckina Tp. ;*s r."'»

Só ligar

PISO F0RMICA®
APENAS ¦

INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

IX CURSO DE ANALISE E

PROJETO DE SISTEMAS
OBJETIVO Oterecsr »o» prolldtoniU d* nível tuptrior dl outros rimot
i oportunidade de eepedalizicio ni irei de informática.
PARTICIPANTES: Engenheiros. Economista», Admlnl»tr»dore».
Estatísticos. Analistas ds 0 & M, Programadores s outros Pro-
(Issionais de Nível Superior.

PERÍODO. 04 / 08 / 86 a 15/ 05/ 87 das 19 00 ás 22 00 horas.
CARGA HORÁRIA 460 horas

INFORMAÇÕES: Secretaria - RO - Tel. 2W-6ÍH
L«rQ0 Ibam, 1 (R. Visconde Silva. 157) Humaiti - RJ (9 às 21 horas)

jLb
fLÍNGUA russa

Iiârninii AC ADCDTAOMATRÍCULAS ABERTAS
CURSO NORMALE. POR CORRESPONDÊNCIA

MANHÃ. TARDE E NOITE
Instituto Brasil União Soviética.

Rua das Marrecas, 36/201-RJ.
TEL: 240-2944 — INF. 9:00 às 21:00 H.

INFORMATICA

AUMENTE O SEU KNOW-HOW
ENSINO 100% PRÁTICO

SUPORTE PÓS-TREINAMENTO

micro Sistemas de informações
Para Microcomputadores Apple & IBM-PC

Manhã 06/08

DULO I INTRODUÇÃO — PROGRAMAÇÃO
DULO II APLICAÇÕES
DULO III UNGUAGENS DE 4a GERAÇÃO ,
DULO IV ANÁLISE DE SISTEMAS

l_ ¦ 13 TREINAMENTO E CONSULTORIA
.Nronrv.AT.c* Rj(J Branco ,73 S/Loja ye, 262-9364

1978/1986 -10 000 ALUNOS

^04 a 15 de AGOSTO

DE FABíR-CA^O .
ConcfluacSo do Conuole cie Oua g Desiruilvoi - Ensj.oi (1« Perfppn»n<* " Oa'»"'") ai> 0u"-.

Pl.4 - Prf- -
SEGURANÇA INDUSTRIAL  ío . Areas vumo-éve.s • PrevonçÃo do lncA"d'0 Ed"<'caçft«*
Veríficacão dos Dispositivos Inorentes ™ Attrramento tqu'P«í™en'o* de Comoaio «* lncánd-o l»nrv
;or m- o" :» S..Í-- • "™.h. Co Homem • SegursnC
Industrial • Maquinaria • Depósitos —A
REDUÇÃO DE CUSTOS NO SETOR DE IN.FORMATICA ^^.^

'»«"«"<» - Co""ol# ' l"uao IC9'™
em "batch". Sistemas "on line")
MICROENGEMÂTICA - Curso_objetlvo do n„c-o,n.o.mé,,ca .

r. — gÉmicro mais adequado Você praticará inteiuamorue

Timóteo

Infrenta

maratona
O cafldidato ilo PDS .10 civ

vemo fluminense, deputado
Arnaldo Timóteo, inaugura
hoje um novo estila de campa-
nh.i visitará o Jóquei Clube.,
para assistir ao Grande PiiJmto
Brasil, e depois ira ao Maraca-
nã, onde Vasco e Flamengo
iniciarão a disputa do título
campcáo cariocf dé 1986,
acompanhado (vn um gnipo dd
HX) moças, que vestirão camt-
sas e shorts com sua propa-
panda

Timoteo esta realizaQgo
uma verdadeira maratona clet-
toral foia do Rio, desde ontem,
quando atendeu a um pedido
do Senador Virgílio Távora e
cantou na inauguração de um»
rádio do parlamentar pcdcsvis-
ta, no interior do Ceará. Hoji';
pela manhã, antes de ir ao
Jóquei c ao Maracanã, o camftj
dato do PDS fluminense assisti-
ra cm Belo Horizonte á con>
venção que o seu partido fata
para lançar o nome do senador
Murilo Badaró à sucessão do
governador HClio Garcia

O deputado-cantor vai ler-
minar a noite no interior! can-
tará na praça principal de Duiis
Barras, um pequeno município
produtor de café do Noroeste
do Estado do Rio

PL ameaça

romper com

pemedebistas
O Partido Liberal (PL) po-

derá ficar fora da aliança que
será formada em torno do canj
didato do PMDB ao Palácio
Guanabara — o senador Nel-
son Carneiro ou o ex-prefeito
Moreira Franco —, segundo
revelou seu líder na Assem-
bléia, deputado Hcrcularto
Carneiro. Para integrar qual-
quer coligação com os peniedr-
bistas o PL exige uma vaga dc
senador c já tem um candidato
lançado ao cargo o empresário
Hélio Paulo Ferraz.

Herculano explicou que a
falta de consenso cm torrlo de
um candidato que venha a
agradar ao eleitorado flumi-
nense poderá ditar ao PL o
caminho da candidatura pnV
pria, o que será decidido ama-
nhá, quando o deputado Alva-
ro Valle reunirá a executiva
regional do partido.

BORGHINI LANGUAGE
CENTER

Cursos intorts o foguUmjs
Grupos do convorsaçáo
Cursos pToparar p' o
TOEFL ALIGU o Ml
CHIGAN
Cursos nas omprosas (L01
62971
Vldoo-Ca5seto c/som teto
roofônico

bfdj

NÚCLEO DE TREINAMENTO TECNOLÓGICO
Av Pres. Wilson, 210 • 693ndar/Castelo - Centro
Telefones: 262 5217 • 240-3839- 220-4751

JORNAL DO BRASIL S A

Avenida Brasil. 500 — CEP ;0<W9
Catxj Postal 23100 — S. Cris!ó\ao — CLP
2(^22 — Rio de Janeiro
Telefone — (021) :w-U22
Telex - (021) 23 690. (021) 23 262. (021):i 558
Vice-Presidência de Marketing
\ ict-PrvsidvoU'
Sérgio Rego Monteiro

Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial
Jose Carlos Rodngue*
Telefone — (021)
Supennlendente de Veoda>:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Telefone — í'CH 234-453^
supenniendente Comerciai iSao Paulo)
Syhian Mi lano
Telefone — (0H) 2S4-8133
Gervntr de \ enda5 Classificadosi
Nelson Souto Maior
Telefone — (021)
Classificados p»ir telefone < 021 > 284-3^37
Outras Praças — v Z 5 i DDG —

Os lertos. fotografias c demais enaço-». intclec
luats puhhcados neste exemplar nao podem mt
utilizados, rcprodu/idov apropriada ou esto .idos
em sistema de banco de dados ou processo simiiar
cm qualquer (orma ou meio — mecânico, elettóni
co. microfilmarem. íotocopia. gtasaçáo etc
sem autonzaçâo esenta dos titulares d>.»s duciti>s
autorais
Sucursais:
BrtLsilu Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra 1.
Bloco K Ldifkio Denasa 2o andar — CLP "¦< » C
— telefone tOM) 223-5MSÍ — telex > -'i-1

notiriovw
AfP Airpress. Anvi AP AP "Dou Jones DPA.
\ F 1 Reuters. Sport Press. LP1
Vr*ii;m espraiai*

RJ The Se^ York Times
Superintendência de Circulaçan:
Superintendente Lui/ Antonio Caldeira
Atendimento a Assinantes:
(iKirdrn»i;ao Maria Alice Rodrigues
Telefone: i021> 2ò4-52/>2

P»uk>
C LP 0Í3lfXI33 <PB\)

Avenida PaulistaS Paulo, SP - Preços das Assinaturas

RondAnitXnmni-iiVmesir <i i /S 1
I nirrtJ» i»""ial «m tndo o trrntono rueionjl
InrrilM f.'S V' ,lft
Semestral s 1

Atendimento a Bancas e Agentes
$ri<fòiw: in:i) 4740
IVeços de Venda Avulsa em Hanca
Rki d« Jaocirnr);ivu[rn C/S 4.00Domingos C /SNt Crrruv LsptrHo S«n(n PüuIo

Vliwts Ort» — Av Afonso Pt •
— CLP Vnfl — B Horizonte M(j
<0

d* Jamiro

S<me>Ntirus
R. G. do Sul — Rua Ttnt-ni
lima ' Morro St a Iv-
Pono Aiegte. RS - telefor
(PBX) — tcle* (0512) 1
Nordeste - Rua -'"de prre •
teie* } 0Q5 — CLP

C r>rrrv prmd* D trs

Santo — Sao Pai

'A hi)
\r$ 3 i S, W)•;S

C: S 3^.40

«*S ò73.20

Dias úteisDomingosOf . GO SL. AJ BA, vn. M>.
PR. SC. R.SDiasuteisDomingas• ( rtm <
rhstnto K-drrajDias útrtsDomingosMato Gro&M) e Slatn Grosso do í»ul
Dsas utets
MA. CL. PI, R>. PH, PL

* < orn ( U.sMfuPfrxutmbori)

C/J i (
C/J 7.1

C/J
C/J
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Dividido, PMDB de p||em|Brasflia — Gom a presenf|do governa- 
HTULO DE ELEITOR 1™ CiOVCriiador 

LOOHcl Bri/oht (54) I
¦JIJ* 71 dor Leonal Brizola, o PDT de Brasilia realiza hoje a GOVERNADOR I —— |j

IVlinCLS eSCOirie entre sua convensao.iuas chapas disputadp #ven?ao:  \ J[* , irn Ck\f*r\C\ IA "oficial". lidcrada pelo prcsidente da sc?ao regional  lVlulo GUL LXIH CilCl Ulj |
Pimnnfn n IKfoilltmi da OAB, Mauricio Correa, e a "socialista", conduzida DEPUTADO FEDERAL I ¦» • > \t 1

1 LllltsillU' C i * IAj lis IL pelo economista Paulo Timm. As duas alas passaram a  I i 1TT"1 Q QflVPri PTin 7\ t\ NHCHO 1
Bclo Horizonte — A vespera da convenqao do PMDB de semana trocando acusacoes, cada uma delas reinvidi- DEPUTADO ESTADUAL I L4J.ll.Cl. ClVl 1

ATEN?A0 POUnCOS

ism+£%ojf»*•*»****«~™*« s&TsrJsr* SS:d*;**r <or,^I
Newton Cardoso, em seu agitado comite eleitoral, no ccntro vota^ao, no final da tardc. 280-1596 (PARA T000 ESTADO) I um pequeno grupo, sem nenhuma rcpresenta^ao ou autonuauc poiuica |da cidade, desmentiu a informagao dada pelo dcputado.  | gt ainda, com 0 agravante de estar localizado num imico Estado da |-> — Conversei com o governador Helio Garcia esta ma- I p'^eraCclO 1drugada e ele me autonzou a dizer |ue negou por duas vezes  _ \ a nr6nria hist6ria da Republica n3o registra uma leturpa^o insti- I

skssk (PP^vrT-T rFAC1UTS r 
-s

serei o candidato do governador - afirmou oOKITC J - ^ ^2—... I democraticos e sociais de todo o povo brasileiro, quanto as eircunstan- I

POJ2 qculosnoseugrau0 ex-prefeito de Contagem nao quis comcntar o apoio r^C I novo brasileiro assentiu em colocar sobre os sens ombros, qual seja a de I

ssiiss jyar wia ^ncrr^ PRflNTA FNTRIBA
mou, entretanto, que estava aguardando uma carta que Ihe ¦ Hlill 111 UalllLUfl I metida. Em lugar de dedicar-se, de corpo e alma, com \erdadutc <..f 9
seria'enviada pela viuva do ex-presidente Juscelino Kubits- * 1*^ ——/^P5? rnM cyamc c tiidoi I t0 de missao, as tarefas que o colocariam nas paginas da Histona, o I
chek, d. Sara, manifestando apoio a sua candidatura. I I atual Chefe de Estado opt ou pela continuidade das praticas do mesmo I

0 assessor de imprensa de Pimenta da Veiga, Antonio \ 
I regime que o povo brasileiro derrogou nas ruas e pragas publicas. Ogue I

Melane, porem anunciou que a viuva de Juscelino Kubitscnek, (Sculos no seu graufgualquergrau, paralongeV E se for s6 para leitura I hi de diferente e a ret6rica e a sofisticacao, alcni do USO massivo e sus- I
dona Sara, telefonou ontem ao comite para hipotecar seu ou paraperto.vanos modelos a suaescolha No seu grau, qualquer grau ¦ O) . MimntiriHnH^^I'nlpiinwmnnrtantCS I
apoio a candidatura de Pimenta da Ve.ga. entrega no mesmoIia pronta entrega cM# I P^1'0 daf rcdes de comumcapio e a .umpliudatk k ignsgpcnam CJ I

Newton Cardoso disse que ja se considera vitorioso na  €> I orgSos de imprensa. O atual governo constguiu, ate mesmo, r^susc tar I
conven^ao. "Nas ultimashorascresceu mais um pouco o apoio I a fi8ura ^r- Neto e seu grupo de aulicos, atraves uo incllto 

|dos convencionais a nossa chapa", afirmou, prevendo que PROm0QA0 Jfl Ifll I /^^PROMOCAO ¦ ¦ Ull I Sr. DiLson Funaro e seus tecnocratas. |
obtera 78% dos votos hoje. IEII HIF f|«A VI B A que se verti redu/indo a presen^a e as prerrogativas do Congres- I

Em uma sala ao lado daquela, um m.crofone- P/C ¦HHH I /V ¦B_BBF^ I so'' Os partidos politicos vem sendo desconsiderados e, mesmo os que I
computador era alimcntado com os dados fornecidos pelos ||^M ¦ B ¦ BMP VJ0 U M w|V I sustentam o Governo, iogados a margem, nao sao ouvidos e nem con- |
oowTdenadores da rarroanha.^eRundoTstes, em^cada^entrada , Consuiie sem compromisso. ,Consuiie sem compfomisso. __J I sultados. E a participant) solene e coletiva do Ministeno da Republica? I
da cidade um onibus colocado pelo comite recepcionava os (n RIFnrai<; \C crediAriopr6prio V armaqOeseuwtis. > I 0 que passamos a assistir, isto Sim, sao OS espetaculos depnmentes em 

|
convencionais que chegavam a Belo Horizonte. A[x3s a iota- ututiia oiruunia Ocuios Ra»t>an.Fiorucci. Mane jean o. Paoio. I gue qs Presidentes dos Partidos Oticuus e Mimstros, cujas areas tie eom- ¦
rem o nome dos delegados e sua regiao de origem os JLTEX (Esfericasl ^Q|| 

ingiesmna. jean^Mancei.^coiecao ¦ -ncia sendo invadidas, se vecm na constrangedora contingencia I
partidarios do ex-prefeito de Contagem consultavam a sede do IH M CCU L£"ns de cowtato I K reconhecer Je publico, que n&O participaram, nem mesmo, dos estu- I
Lmite. atraves de rad.o, e indkavam aos convenconais lUlI, U J siSSS- I dosSetols»ai^ relevancia, como as que instituiram impos- I
hotel e apartamento reservado para sua hospedagem. ENTREGA RAPIDA OPar ENTRADA entrega rapida I aosj>°Dre ueusue^ua incuui^ miiinnlsnno 

Sem nenhu- I
rv, B- 1 »o Consuite sem compromisso twiiMiHwj^ Consuite sem compromisso J I tos disfargados sob a capa de um emprestimo compuisorio. XIII nennu 

|na Kisoieia I ma diivida.as instituigdes nao estao funcionando. I
Pimenta da Veiga passou o dia na fazenda da famflia ^^¦TrjIvS III [ |I O grupo de homens de negocios e de tecnocratas que passou a em- I

Neves, no muniripio de CISudio, comemorando o aniversano I nnloar n r.nverno e a envolver a autoridade presidencial, em funvio de |
de Tancredo Augusto, filho do ex-presidente. "Um gostoso ^ I ^ntieas amizades esta localizado em sao Paulo e tem, no Rio de Janei- I
frango ao molho pardo, leitao assado, farofa e tudo a que se iiha: Estr. do Gaieao. 2715 Campo Grande: I anugas aii . i Dn n riovcrno d'i 1
tem direito em uma fazenda, uma amena conversa e nenhum Madureira: Estr ao Porteia. 11 R viuva Dantas. 35 I ro, a sua mats importante conexao publlCltana. I
assunto politico", assim Aecio da Cunha Neves, Aecinho,  Pe„h,: av B,asdep"a"no 

ITmTai Pe,«o.o.37, I Republica n3o pode ser nunca uma a^ao entre amigos. Sena 0 incon- I
descreveu 0 almo^o. Bonsucesso: Pga das Na^des. 336 s. j. de Meriti: I cebivel. Ale in de dcstrutiva as institui^Oes, neste moment o nisioriLO, a

-Depois de reafirmar que ele e Tancredo Augusto darao Cemro: r senado^pamas^M R Assia Bedran. 116 I representaria uma afronta as aspirat;C>es e a propria vontade da Nav'ao, I
os.seus votos na conven^ao a Pimenta da Veiga, Aecinho disse Meier: r Dias da cru;. 220 r jose de Aivarenga. 288 I nne vein apontando rumos completamente inversos, isto e, os de nossa i
que dona Risoleta nao tomou nem tomara partido na conven- Tijuca: r Conde de Bonhm 383 Niterdi: H^mrvriirira 1

ZffZSSS&m SWSSS.. I I ^Os que neste moment'o detem a responsabilidade dc conduzir os I
eles pediram seu apoio. nem ela se maniteslou sobre polilica. SKOFHIIO DE OCULOS r>q£TB*Av NdsonCa^dosa KwSttsoMm | I destinos da NaySO. se quiserem ser i!Sri?iliyrm^r^n' 

IDona,Risoleta esta fora da disputa pelo governo de Minas , I Qoiiidtdt - Ticnict - Ertpo Eabio  J I tcr&o que ser fieis ao mandato que o povo brasileiro assenuu tnunes tun ¦
disse 0 neto de Tancredo Neves. _ ~ I ferirt que n3o e outro senao o de restaurar a dignidade e o^> direitc>s^da I

Assembleia, deputado Dalton Canabrava^ podera rever I do regime de arbUiio. I
posigao de votar em branco,^ passando a apoiar Pimenta da I

candidatos. "Assim ficara mais facil a gente compor BLt I Recife, Fortaleza, etc. NSo se^^pode deixar tie reconlitver que esse importante I
'j vencedor aim o governador", exjjlicou. Depois de dectarar F*" ® *"I 

o^giiotla imprensaoferceeu ao^leu1 '1''nuV' *^ °n'.n.VUl^!.'U| ^I

I TaSSO acusa 
"coroneis" ~ I 

^ar^Jrr 
° 

foramncitados, salvo alguma referencia por alto e sempre I
• I de forma elogiosa. Sobre o Rio de Janeiro, to. aquela sara.vada de cr .La.s e I

rlo rlomn OTiPTi^ P CitlMLP I invbcaSbes neeativas: "O C.overno Brizola isso, o Governador Bnz° a -
06 UGTTlQigUgUb . -1,\\\. . 0 I aguilo". Deslavada parcialidade, grosseira politicagein. Qualquer pessoa dt 1

I ^4 » $1 I horn senso chena racilniente a essas conelusfles. I* unia demonstra^Ao do que g
pede para meter 0 pail »AI apontanios dias atras: a falta de autoridade das Organizes Globo. Com I

, t a A-A, A* I efeito, apoiaram incondicionalmente a ditadura, nunca reclamaram nada. A I
Fortaleza - Ao ser homologado como candidato do ill 

I criminalidade aumentou no Rio? Sim, porque agora temos dados e nuinerqs I
PMDB ao governo do estado 0 empresano Tasso Jereissati «/ 

> /Isl I verdadeiros Ao assumir, o atual Governo n3o eneontrou cstatisticas. Se ex.s I
37,anps, acusou os coroncis da pohtica cearense — V irgilio % \ - BCt\ I tiam sumiram com elas Trataremos de republiear, oportunaniente, algumas gTiwa, Cesar Cals e Adauto Bezerra. este ultimo candidato iW. bn 1 I u*m: >.oni cias. 1 ra aium v • IC,-rescar I

jSbREk 9™, l«otem coda cidade I LuS^d^liriaTaT^^ I
ejfonplo. mais que uma tragidia. e uma oponumdade para 0«topullmon apenas trechos que se I da Rede Globo deTelevisao, a qual.no decurso dtsses 20lanos I

®rar seus latifundios com mao-de-obra barata - disse f«V^i^^S^COm!Tem^quele "sento-levonte" too I e ate agora, vem sendo uma verdade.ra escola de v.olenc.a e criminalidade. I

fg.0 empresano aOrmoo que os eor.oels ereseeram na que mu'lo «« v» • P®""0 s® eonhece I Umao -Um Brtiohi"' I

s^MS governos — Tavora, Cals e Adauto ja governaram evito aastos com deslocomentos urbonos I conservadoras. O povo do Estado do R 
^ Noss'o Estado sera cenario de I

O&i-a construsSo de grandes obras, mostrando-se insensi- «v> a 
,1 traraque c uma espec.e de vanguard;, naeional. Nosso Estado sera cenano ae ¦

V^ao problema da misena. • Stetema do refe»?8es quefoge a tradicionai I unl confrontoe de uma discussao de dimensOes nactonais. Observem que nSo I
*£• Aos gritos de "Tasso, Tasso", o empresario chegou "pensSo* complefo", t6o fixo e repetitive. I falam em programas, ideias, nem propostas ou, miiito menos, dos pro emas ¦

conven^ao acompanhado de sua mulher Renata Queiroz, ^ " I Estado. S6 o que Ihes inieressa e destruir o Bn/ola e o 1 a
levando ao delirio a multidao de quase tres mil pessoas que se I PROGRAMAS DO OCIDENTE AO ORIENTE I preocupaijao obsessiv^articulada e acobertada pelo oficialismo federal. A
em»ntrava no plenario da Assembler Legislativa. animada W * , " ¦ . thina e ORIENTS I Dopulacaoflitudo observa e sabfeque a raz3o profunda dessa uniao rancorosa
por orquestras e batucadas. A festa foi transmitida para ^OHA AMtKCA . . . I de todos eles, contra n6s, vem de uma simples circunstancia: e que nos nos
iit^jgiior do estado por uma cadeia de 22 emissoras de radio, = lo$ Angeles/Honolulu/ San Francisco/Honolulu/Osaka/ ¦ 

recuS!lrnoSi pgr coerencia, patriotismo e consciencia social a ser ciimplices,
camtapeadas pela Radio Verdes Mares, de Fortaleza. de San Ftoncisco/Las Vegas/ Nara/Kyofo/Hakone/Mante Fuji/ I como e|es desse quadro de impostura que vem recaindo sobre o povo brasileiro.
ptmriedade da mulher de Tasso. Renata Queiroz. ~ New York/Montreal/ Tokyo/Bangkok/Hong Kong/Canton/ r ,.rr, .fw vinninm ha
5 Presente k conven?ao, o ministro da Irrigaqao. Vicente Otawa/Toronto/WoshmgtonI Nanking/Shangai/Peking/los Angeles. I Cinicos e Inescrupulosos — O men ilusire j 

*foi sandado por Tasso eomo "rep,esenlanle do presi- Ce»»rf So,' do,9 29/08% 19(09 «»•„ <»
dente Jos6 Sarney , enquanto a claque organizada gntava kl. 1 I 4tcara-de-pau . Nao toi surpresa para ningutin. \j qut juipicvuu^
"mete opau nos coron6is." ^T-7ai« 1 I por exemplo, e a insensibilidade do Governador Montoro em relacio aos

5» Terminado o discurso, Tasso foi conduzido nos braqos Saiaos • ^h/ub - 14 e za/uv • VtXTA AO MUNDO I "Caras-de-pau" que seu Governo vem colocando na Administracao l ederal.
doe convencionais para fora da assembleia, percorrendo e 02 e 30/10 ^ Angeles/Honolulu/Osaka/Nara/ j I Vejam estes: o Ministro Sayad, ex-Secretirio do Governador Montoro, agora
depois as ruas laterals tomadas pela multidao. Acompanhado # ttARROCOS E O MELHOR DA EUROPA Kyoto/Hakone/Kamakuranbkyo/ I I Ministro do Planejamento, um barbudinho de aparencia sinistra, declarou tia
p6r Gonzaga Mota, num palanque montado sobre o eto de Pekina/Shanoai/Nankina/Canton/ I noucos dias que "nao sou eu quem discrimina o Rio de Janeiro, bo I staao
um trio elltrico, que tocava a musica "Entrei de gaiato no Cosoblanca/Morrakech/Fez Rabat/ 

I d^ R que me discrimina.I''Montoro Filho, atual Presidente do BNDES e
navio", do grupo Paralamas do Sucesso. Roma/Assis/Florenca/Padua/ "ong ^ongmangkOK/uein 

^gra/ I " 
^ de seu Dai disse nor sua vez, que "esta histfina de discnmina^o

- Foram homologados ainda o nome do candidato a wee- Veneza/Viena/Solzburg/lnnsbruck/ Fafhepor SWa.purJairo/Roma. I dQ Rio erg[ mentira deslavada". Am bos s3o tlo' 'caras-de-pau" quanto o Ma- I
gdvernador, deputado Castelo de Castro, e de Mauro Benevi- Munich/Logo Constanca/Zurich/ Saidas - 26/08 e 16/09 ^ 

cinicos e inescrupulosos, sabendo-se como procedem e ao fa/e-
des e Cld Carvalho para as duas vagas ao senado. Paris. I rem tais afirmavOes. Ambos desempenham funvdes nacionais relevantes, mas

Falando do alto do trio eletrico. o governador Gonzaga Saidas - 29/08 e 19/09 . I sa -mem com uma imica preocupacSo: eercear e marginalizar o Governo do
Mota defendeu-se das acusacoes que tem recebido da coliga- Panama/Havona/Guama/ II » do Rj de janeiro e carrear dinheiro, com escandalosa voracidade, pa-
^ao PFL-PDS-PTB e fez duro ataque aos coroneis da pohtica • MARES DO SUL Genfuegos/Varadero/Lima. (Opci. Peru) I 'ij Oovernt) Montoro Rasparam o BNDES. Ate o fim desie ano, v3o levar,
cearense. "Estou com a conscience tranquila. pois nunca Los Angeles/Honolulu/Nadi/ Saidas. 01 e 29/09 I , Hn RNnFs 11 trilhOes antiaos. Bloquearam praticamente as possibilida-
contrabandeei pedras preciosas. nunca depositei dinheiro na Auckland/Vvbittomo/Rolorua/Sydney/ I , , nnanciamento nara os demais Estados da l ederai;ao. Ao Rio de Janei-
Su',?a,.e nunca ag10'a8em- rouhei e man ei ma ar mn- Popeete/Moorea/Bora Bora/Los Angeles • EUROPA DE TODOS OS SONHOS I neaaram tudo. Simplesmente zero ao nosso Estado, cuja populagSo con-
guem , sse o governa or. Sat'das - 04/08 • 09/09 Lisboa/Madrid/Roma/Assis/Florenca/ I tribiii com mais de 200?o para os fundos do BNDES 1 udo vem sendo feito
^™• arte cultura E mleza Podua/Venezo/LDndres/Paris. I sob a cobertura do Ministro Funaro, que ascendeu a chefia doigrupo. Sflo

£ IBPI InstitutO r .I if. , ,,p if - i Saidas - 31/08 - 05, 21 e 28/09 I Paulo, como o Rio tambem devia ao BNDES e Funaro deu um jeito para li- |
(fl Brasileiro de Pesquisa Cosablanc^ated^Roma^ra/ e ,2/10 

' I berar transferencias. E o Presidente Sarney em tudo isso? A conclusSo e a
em Inform^tica UixorOerusalem/Belem/Hebron/Jenco/ I d e sua auloridade nao chega ate ai. Os seus antigos amigos de SSo Paulo,

Boiatogo: Rui Aiv»roRimos, 71 t.i 276-2t43 Mar Morto/Noroze/Tiberiades/Galileia/ • WARROCOS E PARIS I M 
ao con, as OreanizacOes Globo, tomaram conta do Governo. A jus-

SE HofefW fc^Wi^rnbd/Pora ! aiabaprevalccnd0. 
- A raposa -

I o a. juam Aiencar - Bac. inform, nce/ufrj Mtldo. Soidas - 29/08 -19/09 e 10/ ninho 
que um dia dSxa o focinho".

S * Eb.r Schmiu - PhD Imperial Colleae. Londres Saidas - 29/08 - 05 e 26/09 f '
|; j.i* Fibio Marinho - ^Sc u. California. BeM^riey ^aiaas | 

¦ 
Morrem Meno^Hancas no Rio — Uma noticiav^m maior destaque||oi

• siNFONtA EUROPEIA • DO REINO DOS VIKINGS AOS j | puhlicada na imprensa diaria. informando que a mortalidade infantil to., em
3 Y'm" -PhD u Caiifbmia, Berkei.y Lisboa/Madrid/Roma/Assis/Florenca/ GIRASSO.S DA RUSSIA I 1985 menor em 22^0 no Estado do Rio de Janeiro, enquanto continua cres-

Padua/Veneza/Solzburg/lnnsbruck/ Copenhagen/Oslo/taerdal/ j I * cendo no conjunto do Pais em torno de 25ao, nos ultimos tres anos. Em nos
Cursos de Formaqao | Munich/Zurich/Floresta Negro/ Sognefjard/Bergen/Estocolmo/ | I so E^do, a queda significativa de doenoas infantis como o sarampo, por

 
9q no Heidelberq/Rio Reno/Colonia/ bmnqrado/'Moscou/Viena/ j I exemplo —, foi resultado das campanhas de inHim/avao, distnbui?ao de atl-

Analise de Sistemas -lano 576 hs ^/U3 Dossendod/Amsterdam/WeyParis. Budapeste/Praga/Beriin/Pans. j I mentos - pnnc.palmente leite e refeiC6es nas escolas e nos ClEPs maior

SuXfionomhs 06 08 e 10 09 Saidas - 31/08 e 21/09 Saidas - 28/08 ¦ 18/09 | I amamentafao, cuidados e assisten-
Computadores - 10PO Z70hs I cia contra a d.arreia, e o programa j
Ambientapao em Sistemas IBM -6mes.es i3Shs Ub ua j 

| de sanea!Tlento das faVelas e comu .
Cursos p/lBM PC eCompativeis ^ bfCtX.ilt<in IMOfflOtiOfl CSfttCf I 8 mdades carentes. Nosso reconheci- / —-" ~ 

ni/na OR torismo I mento a todos quantos, nos Muni^ ^
dBase 111 — 21 horas loOo* Ut • (^v, a certezo da melhor viagem de sua vida. ! I CipiOS no F.StudO, nOS OfgSOS fede- '
open Access-35 ho.« 25-08 . 15-09 » 20 10 solkiie Av. p.es Am6n,c Carlos. &• •• is« ana - Centre | | rai- t-'nas comunidade., vgm lutan- 

Os programas de tre.namen.c ac .bp. vSm ^ndo ut.i.»«o. por nossos folhetos ! I do em prol d^sa causa generosa. Governador Leonel Brizola I
M«es como SERPRO.PETROBflAS.X6HOX. OATAMEC, CAPE- B ^'SCOnae de Piraja 20( i15 - Ipanemji .   .>..,.,^.>.1Ml, IAA, FURNAS, Nac.onai lo<ormatlca JORNAL DO BHAb L, J tfii; I ' 1 KAt3^J ^  1|rrrnmr^mmm^^>«»¦ r.—¦¦ Mwmrnwmm—tmun

i o GLOBO, Embratel eoutrfls grandes empress J -.
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NORTE SHOPPING Av Suburbana. 5474
BANGU • Cônego de Vasconcelos, 263
BOTAFOGO - Voluntários da Pátria, 212NOVOS LOJOS

Dividido? PMDB de

Minas escolhe entre

Pimenta e Newton

TITULO DE ELEITOR

GOVERNADOR
PDT em Brasília — Com a presença do governa-
dor Leonal Brizola? o PDT de Brasília realiza hoje a
sua convenção. Duas chapas disputarão a convenção:
A '"oficial", liderada pelo presidente da seção regional
da OAB, Maurício Corrêa, e a "socialista", conduzida
pelo economista Paulo Tirnm. As duas alas passaram a
semana trocando acusações, cada uma delas reinvidi-
cando a condição de ser mais "socialista" e mais
"democrática" do que a outra. O governador do Rio de
Janeiro deverá chegar a Brasília depois de encerrada a
votação, no final da tarde.

SENADOR

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUALBelo Horizonte — A véspera da convenção do PMDB de
Minas Gerais foi um dia tomado pelas declarações de apoio c
desmentidos. Uma hora depois de o deputado Pimenta da
Veiga ter reafirmado que o governador Hélio Garcia havia
decidido apoiar sua chapa, o ex-prefeito de Contagem,
Newton Cardoso, em seu agitado comitê eleitoral, no centro
da cidade, desmentiu a informação dada pelo deputado.

— Conversei com o governador Hélio Garcia esta ma-
dragada e ele me autonzou a dizer que negou por duas vezes
apoio a chapa Pimenta da Veiga-Carlos Cotta. O candidato do
governador é o candidato que vencer a convenção; portanto
serei o candidato do governador — afirmou

Dona Sara
O ex-prefeito de Contagem não quis comentar o apoio

recebido por Pimenta da Veiga da família Neves, e do
presidente do PivlDB, deputado Ulvsses Guimarães. Afir-
mçw, entretanto, que estava aguardando uma cana que lhe
seria enviada pela viúva do ex-presidente Juscelino Kubits-
chek, d. Sara, manifestando apoio à sua candidatura.

O assessor de imprensa de Pimenta da Veiga, Antonio
Meiane, porém anunciou que a viúva de Juscelino Kubitschek,
dona Sara. telefonou ontem ao comitê para hipotecar seu
apoio à candidatura de Pimenta da Veiga.

Newton Cardoso disse que já se considera vitorioso na
convenção. "Nas últimas horas cresceu mais um pouco o apoio
dos convencionais à nossa chapa", afirmou, prevendo que
obterá 78% dos votos hoje.

Em uma sala ao lado daquela, um microfone-
computador era alimentado com os dados fornecidos pelos
partidários de Newton Cardoso e devolvia informações aos
coordenadores da campanha. Segundo estes, em cada entrada
da cidade um ônibus colocado pelo comitê recepcionava os
convencionais que chegavam a Belo Horizonte. Após aiota-
rem o nome dos delegados e sua região de origem os
partidários do ex-prefeito de Contagem consultavam a sede do
comitê, através de rádio, e indicavam aos convencionais o
hotel e apartamento reservado para sua hospedagem.

Dona Risoleta
Pimenta da Veiga passou o dia na fazenda da família

Neves, no município de Cláudio, comemorando o aniversário
de Tancredo Augusto, filho do ex-presidente. "Um gostoso
frango ao molho pardo, leitão assado, farofa e tudo a que se
tem direito em uma fazenda, uma amena conversa e nenhum
assunto político", assim Aécio da Cunha Neves, Aecinho,
descreveu o almoço.

Depois de reafirmar que ele e Tancredo Augusto darão
os.seus votos na convenção a Pimenta da Veiga, Aecinho disse
que dona Risoleta não tomou nem tomará partido na conven-
ção de hoje. "Dona Risoleta recebeu Pimenta da Veiga e
Carlos Cotta com carinho, pois somos amigos há anos. Nem
eles pediram seu apoio, nem ela se manifestou sobre política.
Dona Risoleta está fora da disputa pelo governo de Minas",
disse o neto de Tancredo Neves.

Assessores de Pimenta anunciaram que ele já assegurou
o apoio do deputado Leopoldo Bessone, bastante ligado a
Hélio Garcia e que conta com cerca de 200 dos quase 1 mil 500
votos da convenção. Eles acreditam ainda que o presidente da
Assembléia, deputado Dalton Canabrava, poderá rever sua
posição de votar em branco, passando a apoiar Pimenta da
Veiga.

Canabrava, porém, reafirmou, à tarde, que votará mes-
mo em branco, esperando que ganhe o mais humilde dos dois
candidatos. "Assim ficará mais fácil a gente compor o
vencedor com o governador", explicou. Depois de declarar
que a afirmação de Pimenta da Veiga de que Hélio Garcia não
estava magoado é "pura conversa fiada", Canabrava disse que
na sua avaliação, "os convencionais parecem estar tendendo
mais para Newton Cardoso".

ATENÇA0 POLÍTICOS
FAÇA PROPAGANDA EM CARTEIRA
PORTA TITULO DE ELEITOR
280-1598 (PARA T000 ESTADO)

FACILITA

COM EXAME E TUDO!

Óculos no seu grau, qualquer grau. para longe
ou para perto. Vános modelos a sua escolha

ENTREGA NO MESMO DIA

E se for só para leitura
No seu grau, qualquer grau

PRONTA ENTREGA C2

'promoçãoPROMOÇÃO

Consulte sem compromisso.Consulte sem compromisso.
ARMAÇÕES E LENTES.

Óculos Rayban. Fiorucct. Marte Jean, Di Paolo.
Inglesinha. Jean Mareei E toaaColeçào

Esporte 86
LEWTIS DE CONTATO

Waicon • Soflens Htdrosol Hoya
Bausch Lomb. Uso Prolongado e Standard

ENTREGA RAPIDAi Consulte sem compromisso

CREDIÁRIO próprio0CUL0S BIF0CAIS
ULTEX (Esféricas). Vfttfl

promoção |H!
lUl

ENTREGA RAPIDA 0 Par
R Consulte sem compromisso.

Campo Grande:
R Viuva Dantas. 35
N. Iguaçu:
Av Amaral Peixoto. 371
S. J. de Menti
R Assia Bedran. 116
Caxias:
R Jose òe Alvarenga. 288
Niterói:R Sáo Pedro. 72
R José Clemente. 16
Sáo Gonçalo:
R Feliciano Sodre. 182

VOUA AO MUNDO
Los Angeles/HonoMu/Osaka/Nara/
Kyoto/Hakone/Kamakura/Tokyo/
Peking/Shangai/Nanking/Canton/
Hong Kong/Bangkok/Delhi/Agra/
Fatbepur Sikri/Jaiput/Coiro/Roma.
Saídas - 26/08 e 16/09

CUBA LIBRE
Panamá/Havana/Guamá/
Cienfuegos/Varadero/Lima. (Opci. Peru)
Saídas - 01 e 29/09

EUROPA DE TODOS OS SONHOS
Lisboa/Madri d/Roma/Assis/Florenca/
Pádua/Veneza/Londres/ Paris.
Saídas - 31/08 - 05, 21 e 28/09
e 12/10
MARROCOS E PARIS
Casablanca/Marrakech/Fez/Rabat e Paris
Saídas - 29/08 -19/09 e 10/10

DO REINO DOS VtKINGS AOS
GIRASSÓIS DA RÚSSIA
Copenhagen/Oslo/Laerdal/
Sognefjord/Bergen/Estocolmo/
lem nqrado/Moscou/Viena/
Budapeste/Praga/BerW Paris,
Saídas - 28/08 - 18/09

Cursos de Formação
Análise de Sistemas -ior>o 576 hs
Programação de
Computadores - tone Z70hs Lro, uo
Ambientação em Sistemas IBM .6 meses t3Shs

Cursos p/IBM P-C e Compatue^s

dBase III —21 horas 18 08 • 0 ' 09
Open Access — 35 hoias 25'08 • 15 09

bra&ilkiA íxoffloliofl cantar
TURISMO

A certeza da melhor viagem de sua vida.
solicite
nossos folhetos>endo utiliziKícOATAMEC. CiNAL OO BR

PnHtinn domingo, 3/S/86 l'1 caderno
JORNAL DO BRASIL _£yilUtd—
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PMDB flumincnsl rcaliza hojc. das 9 as que fora dado como fcchado no final da noitc dc PFL SO I GStci
17h, no Palacio Tiradentcs, scde da Assemble! quarta-fcira. ^ . ;;
Lcgislativaipma acirrada convcnqSo para; esco- O Palacio do Planalto cntrou no circuito (IlZUfll ClGT t MlHi | •
Ihcr cntrco scnador Nelson Carneiro eo cx- tcntou levar o scnador a mudar a chapa com JaBBBBSS *$0? * Va^SMl»iS= O PFL dccidiu cru/ar os bra- %J g elGltOFCS CT11C
prefcito Morcira Franco o scu candidato a retirada do vice. O presidente Jose Sarney .¦ -V—W-n.  f cos £ espera do ScsfecM da bafa- ¦
sucessao do govcrnador l.eonel Brizola. Tem chamou Nelson a Brasilia, mas clc se mostrou * Jll«|pS: 1 lha do' PMDB. entrc o scnador 11 .1 • 1di.eito a voto (total de 556), 462 dclegados, jntransigente: "A chapa esia pronta c nao ha imSlMli „l j Nelson Carneiro e o ex-dcpiitado pCPO I iPlli P fljlf! 1 fl <11 O Ssendo 308 deles representantes;das bases parti- mais condiqftcs de modifica-la". Para o Senado, ' Wellington Moreira Franco. Se vDVUllU 111
darias do interior, c 154 intcgrantes dos 26 os scus candidatos sao o deputado federal Mar- fflBk'5" 1118®^ f Moreira ganhar a convens\io. co- —— — ¦ ¦¦
diretorios zonais da capital do estado. Cio Braga e o cx-dcputado Sergio Magalhacs. &£&&&* • 

^ 3 1 m0 espera a cupula do PF1 , Cabo eleitor®r voca- Foto - Antonio Forreira Filho
Moreira e Ndlson chcgam a convcnqao cm Moreira. ao contrario de Nelson, registrou s "" 

I j candidato a vice-governador sera (jao, ria batalha pclo voto, .
tais condiqoes que os propnos cspccialistas cm sua chapa dcixando vago o cargo de vice para | recrutado entre os politicos libe- Jaime Padilha nao> escolhc ElL,
resultados de votagoes no Congresso e nos negocia-lo, mais tardc. caso venga a convenqao, %SjF J*"" 

~ rais. Mas, se ganhar Nelson, que hora nem lugar. Nao perde T&- «
partidos n&o se arriscam a apontar um vencedor. com o PFL, o PTB e o PCB. Para o Senado. Wm ' > I' ja escolheu o jornalista Artur da enterro, vcldno, sessao de &•>
0 deputado federal Daso Coimbra, que acerta cx-prefeitodeNiteroi escolheu o deputado fede- pp . j TSvola como vice cm sua chapa, macumba, re/a de crcntes,
mais do que erra provisoes do gcncro, conside- ral Jose Colagrossi e o jornalista Helio Fernan- P j J 0s dirigentes do PFL ameagam reuni.io de tesicnpfhas de Wm " P.
rou dura e indefinida a disputa e arriscou: "A des. Se veneer a convenqao, Moreira prctendc I | | lans'ar candidato proprio a gover- JeovA, jogo de var/ea ou JggyW
margem de trai<;ao. de um lado e outro, e que anunciar scu vice no final da noite de hoje ou } 

| 
L nador e esquccer a ideia de coll- qualquci acontecimento on-

Nas ultimas 72 horas o clima dc tensao foi a Nelson deixou uma das tres sublegendas da v V x. JS 
* 

Foi essa a tonica da reuniao da cial na area de Nova lgua<u e
constante nos quarteis-generais dos dois candi- sua chapa para o Senado vaga porque prctendc V fjfjy ~ «J§y&§ Comissao Executiva do I'l l, na Belfort Roxo. 1 in epoca de
datos. Nelson desabafou. na manha dc ontem, convidar o deputado Colagrossi, que csta na manha de ontem, na sede di agen- campanhaj dorme com santi-
para o cx-deputado Paulo Cesar Gomes: "To- chapa dc Moreira, no caso de derrotar o cx- cia de publicidade Artplan, do nhos dos candidatos embaixo HUT ^
mara que isso acabc logo porque estou querendo prcfcito de Niterdi, para precnche-la. Moreira HP Deputado Rubem Medina, presi- do travessciro. Hn
muito dormir". De fato, o scnador passou guardouumasublegenda.porsuavez.naexpec- WK B jBffPMwiiWli dente regional do partido Em Eleito delegado do > ....
acordado da noite de quinta-feira ate a manha tativa de atrair Nelson, caso ven?a a convengao, |gf ISMHT uma hora de reuniao, chegou-se PMDB ha um ano, quando J(ll,,u 1 1
de ontem Mas foi na madrugada de sexta-feira por nao acrcditar que seja definitiva a posiqao Hf conclusao de que ao PFL so resta tambem ganhou o cargo de ascensorista na Assembleia Legisla-
quc viveu o scu chamado Dia D. quando, depois do scnador de abandonar a politica caso seja B agora csperar. Com qualquer re- n\a para |X)d8r trabalhar junto do deputado Mariano PasSOs.
de uma agitada reuruao de seus coordcnadores, derrotado. suliado, podera cmergir a figura Padilha sentc-se o prdpriofpplitieo.' Pede votos "como se Ib&Mf o
resolvcu fechar sua chapa com a indica^ao do q ex-prefcito Morcira Franco mostrava-se BHb ^ do publicitario Robero Medina, candidato' . tem orgulho da lideran^a que exerce na B.iixada,
jornalista Artur da Tavola para vice rcvoltado ontem com a nao inclusao do profes- Hj^B j J ¦ irmao de Rubem. que poderia ser culn\a sua ^basc eleitoral" avaliada em 1 mil 2t*i votos e quel

Como o cargo de vice estava sendo rcivindi- sor Candido Mcndes na chapa pcmcdcbista ¦¦ 0 candidato a vice de Moreira ou |istanci| "Jos wjiscadorw que se aproxunam em ep>K.i de
cado. junto com uma das duas chapas para o Constituintc. O ammador cultural Rodngo Fa- HH W IHHB proprio candidato a govcrnador elciqao atras de cargos"
Senado. pclo PFl.. PTB e PCB, que formaram rias Lima, que nao conseguiu legenda para ¦ jMBHB no caso de Nelson ganhar a con- Sua prim^a campanha foi para JSnio Ouadros. mas hoje
uma chamada Alianca Dcmocratica Popular deputado estadual. aprcscntou scu protesto em Iwi |en?ao. nao gosta nei^de falar no antigo lidei No MDB desde a
nam ncgociar. com maiorforqa. a coligaqaocom um manifesto assinado por 200 artistas, que In Na reuniao, o empresano Ser- fundaqao, foljpar.i o PP. integrouse ao PMDB eagora que 6

PMDB. Nelson fez com que os tres provavcis entregou ao presidente regional pcmcdcbista, g'° Ouintclla repctiu que dispu- delegado, fun^ao "importantc no partido, ve punmT.i .i

parceiros do seu pariido denunciasscm o acordo Jorge Leilc IHh^'^ c,l'sc' u',c^ ',r' 

^

h\ I Hot^deV categoria, viagem especialmente PMDB. deputado Jorge Leiie. du- votar em Jorce Lciie nao flB
^£Jrf{ il II plarieiada para seu conforto, lazer e ... ISelson mdnteve chapa majoritana rante reuniao da com.ssao exccuti- valia o sacnfico. Prevaleceu jf^ioGonralvesr 4 l^il H# ^ ^ a* «. in va, Que mantcrd a sua chapa a fidclidade ao partido e, ^

I Jk II fl If I f Puerto Stroessner, zona ra ^ S . , . fconvengSo de hoje "porque ela di meia hora antes de encerrar a votagao. saiu da praia e loi. n.'i<>
IM II !' nos permite, a aquisicao das ultimas novidades. PartlQO revereilCia nitidez ao partido". So ronvicto. cumprir seu dever de pemedebista.

I I  nerfumes, bebidas, aparelhos eletronicos ^ • i nr j —0 deputado Rubem Medi- „ .. ... . , 4i.• .. MLHitn,..-.
I e outrasatrapoes do mundo atual. memOFia de Tancredo dWo de »b,„

I 
Poucas vagas. Rodov^rio:Saidas W,l» 21/10 •'

I aberta as 9 horas. Meia hora depois tera micio a vofasao. clara<;oes a meu respeito que po- ^ seus'ex-companheiros do MR-S, elege a moderaS'.io imo a
I CIDADE DA CRIANCA As^10h30m come9ara uma sdrie de eventos programados mcihor forma de fazcr politica._ . , .. ' pelo grupo do senador Nelson Carneiro e as 11 h tcrao irmao dele, Konerto Medina, at

0 mais completo programs intanto-juvenil. inicio OS discursos no plenario. Meia hora mais tarde passa clarou que saina candidato pclo Aluisio come?ou cedo. Aos 16 anos ja inilitava no .movi-
Passeios, diversoes, informacao, Butanta, ^ -0 o0 a funcionar a tribuna do lado de fora do Palacio Tiradcn- PFL para me derrotar se eu ga- mento estudantil. aos 14 filiou-se ao PMDB e aos 20 foi eleito

I Simba-Safari e Play-Center, o maior parque oe tes- Os eventos programados pelo grupo de Moreira nhassc a convcnqao, disse Ndson. delegado do partido pclo diretono de Laranjeiras, onde mora
I diversoes da America Latina. Santos (Aquario Franco terao inicio as 13h e as 14h chegarao as "letras O prefeito de Niteroi Welling- com os pais.
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^ jM|s, por um orador ainda nao escolhido, entrevistas do candidatura para manterem a cal- Hoje 6 a primeira vez Foto de Antanio Ferreira Filho

Pullman hospedagem em hotel de luxo. baida sexta, a •• presidente do partido. Jorge Leite, e dos candidatos. As ma e nao aceitarem provocates que Romano Francisco de
volta no domingo a noite. Presentaco. come^arao a ser chamados os suplentes dos dclegados durante a conven^ao: Ha um cli- Assis. 53 anos. coloca voto
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Ao PFL só resta
açu ar dar PMDB

O PFL decidiu cruzar os hra-
ços à espera do desfecho da bata-
lha do PMDB, entre o senador
Nelson Carneiro e o ex-deputado
Wcllington Moreira Franco. Se
Moreira ganhar a convenção, co-
mo espera a cúpula do PF1 . o
candidato a vice-governador sera
recnitado entre os políticos libe-
rais. Mas, se ganhar Nelson, que
já escolheu o jornalista Artur da
Távola como vice em sua chapa,
os dirigentes do PFL ameaçam
lançar candidato propno a gover-
nador e esquecer a idéia de coli-
gação.

Foi essa a tônica da reunião da
Comissão Executiva do PFL na
manhã de ontem, na sede dá agên-
cia de publicidade Artplan, do
Deputado Rubem Medina. presi-
dente regional do partido Em
uma hora de reunião, chegou-se à
conclusão de que ao PFL so resia
agora esperar. Com qualquer re-
sultado, poderá emergir a figura
do publicitário Robero Medina,
irmão de Rubem, que poderia ser
o candidato a vice de Moreira ou o
proprio candidato a governador
no caso de Nelson ganhar a con-
venção.

Na reunião, o empresário Ser-
gio Quintella repetiu que dispu-
tara na convenção regional do par-
tido a indicação para ser o candi-
dato a vice, no caso da vitona de
Moreira. "E preferível sair como
derrotado do que como fugitivo",
afirmou Quintella. Sabe-se, po-
rém, que Moreira não quer Ouin-
tclla como seu companheiro de
chapa.

Na véspera de sua convenção,
a Comissão Executiva Regional do
PMDB perdeu algumas horas dis-
cutindo formalidades legais do en-
contro, como o critério de acesso
ao plenário da Assembléia Legis-
lativa, por exemplo.
O senador Nelson Carneiro mfor-
mou ao presidente regional do
PMDB. deputado Jorge Leite, du-
rante reunião da comissão cxecuti-
va, que manterá a sua chapa à
convenção de hoje "porque ela da
nitidez ao partido"-— O deputado Rubem Medi-
na não tem o direito de cobrar
posições. Eu também tenho ouvi-
do muita gente do PFL fazer de-
clarações a meu respeito que po-
deriam inviabilizar a aliança. O
irmão dele, Roberto Medina, de-
clarou que saina candidato pelo
PFL para me derrotar se eu ga-
nhasse a convenção, disse Nélson.

O prefeito de Niterói Welling-
ton Moreira Franco recomendou
aos convencionais que apoiam sua
candidatura para manterem a cal-
ma e não aceitarem provocações
durante a convenção: "Há um cli-
ma emocional muito grande e isso
prejudica a unidade".

Moreira disse que não foi pos-
sível conseguir o acordo com os
partidários de Nélson Carneiro
porque o senador apresentou uma
chapa pouco nítida, "na qual todo
mundo tem dupla militáncia".

que fora dado como fechado no final da noite de
quarta-feira.

O Palácio do Planalto entrou no circuito e
tentou levar o senador a mudar a chapa com a
retirada do vice. O presidente Jose Sarney
chamou Nélson a Brasília, mas ele sc mostrou
intransigente: "A chapa esta pronta e não há
mais condições de modificá-la". Para o Senado,
os seus candidatos são o deputado federal Mar-
cio Braga e o ex-deputado Sérgio Magalhães.

Moreira, ao contrário de Nélson, registrou
sua chapa deixando vago o cargo de vice para
negociá-lo, mais tarde, caso vença a convenção,
com o PFL, o PTB e o PCB. Para o Senado, o
cx-prcfeito de Niterói escolheu o deputado fede-
ral José Colagrossi e o jornalista Hélio Fernan-
des. Se vencer a convenção. Moreira pretende
anunciar seu vice no final da noite de hoje ou
nas pnmeiras horas da manhã.

Nélson deixou uma das três sublegendas da
sua chapa para o Senado vaga porque pretende
convidar o deputado Colagrossi, que está na
chapa dc Moreira, no caso de derrotar o cx-
prefeito de Niterói, para precnchc-la. Moreira
guardou uma sublegenda. por sua vez. na cxpec-
tativa de atrair Nélson, caso vença a convenção,
por não acreditar que seja definitiva a posição
do senador de abandonar a política caso seja
derrotado.

O ex-prefeito Moreira Franco mostrava-se
revoltado ontem com a não inclusão do profes-
sor Cândido Mendes na chapa pemedebista à
Constituinte. O animador cultural Rodrigo Fa-
rias Lima, que não conseguiu legenda para
deputado estadual, apresentou seu protesto em
um manifesto assinado por 200 artistas, que
entregou ao presidente regional pemedebista,
Jorge Leite.

O PMDB fluminense realiza hoje. das 0 as
17h. no Palácio! Tiradcntcs, sede da Assembléia
Legislativa, uma acirrada convenção para esco-
lher entre o senador Nélson Carneiro e o cx-
prefeito Moreira Franco o seu candidato à
sucessão do governador Leonel Brizola. Têm
di.cito a voto (total de 556). 462 delegados,
sendo 308 deles representantes das bases parti-
danas do interior, e 154 integrantes dos 26
diretonos zonais da capital do estado.

Moreira e Nélson chegam à convenção cm
tais condições que os próprios especialistas cm
resultados de votações no Congresso e nos
partidos não se arriscam a apontar um vencedor.
O deputado federal Daso Coimbra, que acerta
mais do que erra previsões do gcncro, conside-
rou dura c indefinida a disputa e arriscou: "A
margem de traição, de um lado e outro, é que
vai determinar o vencedor".

Nas ultimas 72 horas o clima dc tensão foi a
constante nos quartéis-generais dos dois candi-
datos. Nélson desabafou, na manhã de ontem,
para o ex-deputado Paulo César Gomes: "To-
mara que isso acabe logo porque estou querendo
muito dormir". De fato, o senador passou
acordado da noite de quinta-feira até a manhã
de ontem Mas foi na madrugada de sexta-feira
que viveu o seu chamado Dia D. quando, depois
dc uma agitada reunião de seus coordenadores,
resolveu fechar sua chapa com a indicação do
jornalista Artur da Távolá para vice.

Como o cargo de vice estava sendo rcivindi-
cado. junto com uma das duas chapas para o
Senado, pelo PFL., PTB c PCB. que formaram
uma chamada Aliança Democrática Popular
para negociar, com maior força, a coligação com
o PMDB, Nélson fez com que os três prováveis
parceiros do seu partido denunciassem o acordo

Os eleitores que

escolhem candidatos

Cabo eleitoral poi voca Foto — Antòoio Ferreira Filho
çào, na batalha pelo voto, .

hora nem lugar. Não perde $'•
enterro, velório, sessão de ÊÈjÊÍàb
macumba, reza de crentes.
reunião de testemunhas de mm ' P
Jeová, jogo de varzea ou «Et<«.K-
qualquer acontecimento 88- «IgKV
de haja eleitores em poten-
ciai na arca de Nova Iguaçu afll^#^'
Belfort Roxo. Em ejx>ca dc
campanha, dorme jcom santi- flflliK^jy jMbÉÍ|
nhos dos candidatos embaixo [aaBaS^ ^do travesseiro. gSggl

Eleito delegado do j ii ^
PMDB ha um ano, quando J(llnw l achlhã
lambem ganhou o cargo de ascensorista na Assembléia Legisla-
u\a para jx>der trabalhar junto do deputado Mariano Passos,
Padilha sente-se o próprio político. Pede votos como se tosse o
candidato", tem orgulho da liderança que exerce na Baivada.
cultiva sua "base |leitóraí" avaliada em 1 mil 2iX) votos e quét
distância "dos beliscadotcs que se aproximam em épocá dc
eleição atrás de cargos".

Sua primeira campanha foi Iara Jânio Quadros, mas hoje
não gosta nem dc falar no antigo lider No MDB desde a
fundação, foi para o l'P, integrou-se ao PMDB e agora que e
delegado, função "importante" no partido, vê próxima a
concretização de um sonhò se elegei vercado| no dia em que
Belfort Roxo virar município

EXCURSÕES COM PREÇOS PROMOCIONAIS.

FOZ DO IGUAÇU
Seis dias no Sul Maravilha. São Paulo, Embu,

a - íM Curitiba, Vila Velha, Guarapuava, Cascavel, Foz.
"r Maringá, Londrina.

•7 í i tá Hotéis de 1* categoria, viagem especialmente

! In l m planejada para seu conforto, lazer e ...
I)|' f Puerto Stroessner, zona franca de comércio que
|[ r I ' nos permite, a aquisição das últimas novidades:

__ perfumes, bebidas, aparelhos eletrônicos
e outras atrações do mundo atual.

Poucas vagas. Rodoviário: Saídas 15/08,13/09 21/10

Nélson manteve chapa majoritária

Partido reverencia

memória de Tancredo
Com o hasteamento das bandeiras Nacional e do

Estado do Rio. a convenção do PMDB será oficialmente
aberta às 9 horas. Meia hora depois terá início a votação.
Às 10h30m começará uma série de eventos programados
pelo grupo do senador Nélson Carneiro e às llh terão
início os discursos no plenário. Meia hora mais tarde passa
a funcionar a tribuna do lado de fora do Palácio Tiraden-
tes. Os eventos programados pelo grupo de Moreira
Franco terão início às 13h e às 14h chegarão as "letras
vivas", formando a sigla PMDB.

Depois virão o discurso em homenagem a Tancredo
Neves, por um orador ainda não escolhido, entrevistas do
presidente do partido. Jorge Leite, e dos candidatos. As
16h começarão a ser chamados os suplentes dos delegados
que faltaram e às 16h30m chegará o boneco "Sarney".

Às 17h todos se darão as mãos. na cerimônia da
unidade. Logo em seguida começa a apuração. O resultado
deve sair às 18h3Üm, com aclamação do vitorioso e um
discurso de Jorge Leite, às 19h. Meia hora depois começa-
rá o comício do vencedor, em frente à Assembleia
Legislativa. O encerramento da convenção será com uma
homenagem a Tiradentes.

CIDADE DA CRIANÇA
0 mais completo programa infanto-juvenil.

Passeios, diversões, informação, Butantà,
Simba-Safari e Play-Center, o maior parque oe
diversões da América Latina. Santos (Aquário

Municipal), show de golfinhos em São Vicente e uma ^ }B
tarde inteira na cidade da crianca. Viagem em ônibus ^
pullman hospedagem em hotel de luxo. Saída sexta, j

volta no domingo á noite. Presentaco.
Rodoviário: Rodo-aéreo: Saída:01/08,26/09,3-

Hoje é a primeira vez Foto de Antônio Ferreira Filho
que Romário Francisco de
Assis, 53 anos, coloca voto
dentro de uma urna. Militar IR

como 2° sargento da PM --
morador de Brasília, onde
não havia eleição, ale 1984,
Romário nunca votou nein
fez política. Aceitou ser can-
didato a delegado no diretó- ^SÉSÍIh
no de Nova Iguaçu a convite ¦
do ex-deputado Oswáldò Li- jifr.
ma que lhe prometeu a le- » ' gjh~
genda para concorrer a ve-
reador daqui a dois anos. .. , > ¦-*.

Para quem é inexpe- Romário t rancisco
nente em política; e até se assusta com "a falsidade dos
políticos", o desempenho de Romano como militante partidano
surpreende pela eficiência. Em dois meses conseguiu tiliar 5ó<l
pessoas em seu diretório, recrutando quadros exclusivamente
na família. Seu sonho é, como vereador, "passar o dia na rua
resolvendo os problemas das pessoas".

Romário ate que está gostando de fazer política, mas duas
coisas o desagradam um pouco: não poder dormir depois dc
Selva de Pedra —" agora preciso ver todos os noticiários" — e
perder uma boa nnha de canários, seu programa predileto nas
manhãs dc domingo

CALDAS NOVAS
Renove-se em oito dias de banhos térmicos

naturais, únicos no Brasil. Você ainda ganha em
Brasília e Belo Horizonte um programa que atrai «r

turistas do mundo todo, com visitas à barragem de |S
Três Marias, João Pinheiro, Paracatu e Cristalina,

local de extração de pedras semipreciosas, _ _ ^a"
laDidacão e compras. Sua vida Drecisa de Caldas Novas.

GRANDE CIRCUITO FLUMINENSE
Conheça o Estado do Rio em sete dias maravilhosos de profunda comunhão com
a natureza. Da plácida Região dos Lagos às ondas bravas do surf internacional

em Saquarema; das dunas de Cabo Frio ao bucolismo de Búzios; do clima
europeu de Friburgo ao Parque Nacional de Itatiaia; do Museu Imperial de

Petrópolis à Colônia Finlandesa em Penedo, da usina nuclear de Angra dos Reis
à Parati Colonial... um roteiro imperdivel;

EVJR0AVIC

CONDIÇÕES
ESPECIAIS
DE
PAGAMENTO

Espanha. França. Inglaterra. Bélgica. Holanda. Alemanha. Suiça.
Liechtenstein, Áustria, Italia, Mônaco e Portugal.

Saida: 3 de setembro
Aérea: US$ 1.433,00 - Terrestre: US$ 1.495,00

NOITES BARROCAS EM DIAMANTINA
Minas histórica.
Diamantina, berço natal de JK, mais Belo

lf O Horizonte, Sete Lagoas, Curvelo, Cordisburgo,
Jj . Sabara, Santos Dumont. Visitas ao Mercado dos

Th Tropeiros, casa de Chica da Silva, Museu do
'vSüLx Diamante, casa de Juscelino e gruta de Maquine, 3

a casa do Aleijadinho, Museu do Ouro, casa da §
A f ll ^ Opera, igrejas e chafarizes históricos.

ÀÊk jj| 
' 

\_-i Quatro dias para você recordar a vida inteira. Leve
quem você gosta.

NOITES BARROCAS EM SÃO JOÃO
As cidades-reliquia de Minas Gerais. Itinerário DEL REY

civico-cultural por São João Del Rey, Tiradentes,
Congonhas do Campo, Ouro Preto e Mariana.

Visitas ao locai de nascimento de Santos Dumont,
as obras eternas do Aleijadinho, e ao túmulo de 1 £ S ffi1

Tancredo Neves. 0 "tour" de maior enriquecimento Fh
cultural, tanto do enfoque historico como artístico. '5^ J LÍ-lL-_5ÍB

^ Você precisa fazer esta viagem ao nosso passado.

Foto-Olavo RulinoEleitor do PT em 1982,
Almir Pereira mantém secre-
los todos os seus outros vo-
tos. Diz que não se lembra de
quem escolheu em eleições
anteriores e não revela a nin-
guem o voto' de hoje "Só o
candidato sabe", garante.
Lie acha que assim contribui
para a unidade do partido
que, segundo ele, se desàgre-
gará irremediavelmente se o
derrotado de hoje não apoiar
o vencedor.

Micro-cmpresario do
setor de construção civil. Al- .. r-,
mir foi eleito delegado por Alm.r Pereira
Jacãrepaguá ha um ano, depois de passar uni período "aliena-
do" da política, desiludido com o radicalismo do PI Awdo fw>r
moderação, começou a freqüentar reuniões de amigos pemede-
bistas ate encontrar no grupo do ex-deputado Jorge Moura o
espaço que procurava para atuar como militante partidário.

O fato de ser ligado a Jorge Moura, secundo Almir. não
quer dizer que seu voto \á necessariamente para Nelson
Carneiro Ele diz que não pesou na sua decisão a posição dos
grupos, e que se tiver de votar em Moreira Franco, nem por isso
se sentirá um traidor.

Segunda-feira, dia 4 de Agosto
muda o telefone (PABX)
da Neivay Tour.

N€WAYtour
Av. Presidente Wilson

165 - 8? andar

ACERTE NA TACADA CERTA. ;

A 7 E BOLA CHEIAENCAÇAPE A4E GANHE MAIS AINDA
3 ~ 5 - - = ' cruzeiro dei dias 3 noites no
Hote< Marriott aa Fior>ca.3d>as cor. carro At is

O CARIBE ESTA PELA 3.
3 + 3 + 3 = t cruzeiro de 3 dias 3 noites no
Hote! Marriott da Fiorida 3 dias corr carro

Avis (tipo BI a disposição 3 c:as de cruzeiro
às Bahamas, a tx>rdo ao Oanwaie ol Mardi
Gras Mianii \assau.F; Lauderdaie, neste

roteiro peios Mares oc Caribe.

'es no Hotel Marrmt da
àdisposiçào 7dias de
.aie H0naaY0uJuC"e

: - Rios. SanJuan St
àiJOS SàO tOdOS S&L5

8 o 11 caderno o domingo, .V8 S6 Política JORNAL DO BRASIL

Moreira e Nélson decidem a sorte da Aliança no Rio
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JTORNAL DO BRASIL
dommeo, 3/8/86 ' 1" caderno ? 1

dele mw^m vendendo^
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CLÍMAX MOD. ICE TROPIC
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Mod. BCP. 23-L. 230 L. .
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LIQÜIDIFICADOR LUXO OâR flfí
3 velocidades

ESPREMEDOR DE FRUTAS
bivolt
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PORTÁTEIS
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RADIO ORELHINHA
super-portátil - fixo à orelha

RÁDIO PORTÁTIL M0T0RADI0
Mod. RPM 65 - 6 faixas - Pilha e Luz

RADIO CABECEIRA

MOTORÁDIO
Mod. RCF. 42 - 4 faixas c FM - Pilha e Luz.

MULTICHEF ARI\IO
Substitui o Forno, o Fogão e a Panela

MINIFORNO ARNO
Com greina ue acu crumaud

MÁQUINA DE ESCREVER

OLIVETTI TROPICAL. Portátilc/estojo..

FILTRO DE AGUA BRAUN
Adapta-se a qualquer torneira

CAFETEIRA AUTOMÁTICA KENT ?7Ç nn
• MOD. 3300 - prepara de 3 a 18 cafezinhos 1## l//""

BANHO LORENZETTI 9Qfl /J/1
: Chuveiro Ducha 

li PRODUTOS

BLACK & DECKER ..11

ESPREMEDOR DE FRUTAS OQQ 
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Espreme frutas de qualquer tamanho

SECADOR DE CABELOS POWER Oif) nn
Turbo. 3 temperaturas. 1.200W  V f l/^C/l/

ASPIRADOR DUSTBUSTER JT 
fíf)

PORTÁTIL Sem fio. Carregador bivolt Cr a jUU

forno tostador 1 ncn nn
Ideal para quem precisa poupar tempo  f a UUl/fUU

BICICLETAS

INFORMATICA
3.285,00

MICRODIGITAL TK 2000II
COLOR: compatível com linha apple ..

PROLÓGICA CP-400/64 K COLOR O QAt) 
nn

GRÁTIS: 1 joystick e 1 cartucho  !/¦ v •l/^l/l/

DRIVE DISMAC PI APPLE
Acionador de Disco Flexível 5 14....
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3.586,00

DISMAC LC 820 SOLAR
8 digitos - % - V- memória

DISMAC HF 60 PR II
CIENTIFICA- 10 dígitos....:

DISMAC SB 100
Controla até 3 contas bancárias

TEXAS ESCRITÓRIO 5219
VISOR E FITA - 12 dígitos
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SYSTEM MODULAR CCE 120 W
MOD. SS-200 Receiver AM FM Estéreo
T. Discos - T. Deck - 2 caixas e Rack

SYSTEM NATIONAL 100 W
SS 9090 - Receiver AM/FM Estéreo -

T. Discos ¦ T. Deck - 2 caixas e Rack

WALKMAN CCE PS 100
AM/FM Estéreo - com fone

RÁDIO RELÓGIO C/TELEFONE O nnc /)/)
CCE - Digital eletrônico éLa£ÚUfUU

RÁDIO RELÓGIO CCE
MOD. DLE-450 Analógico Quartz 

CAIXA AMPLIFICADA 120 W
CICLOTRON - c ent. para instrumentos....

7.982,00

7.199,00
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VIDEOCASSETE SONY
Mod. SL. 30 MD. Timer para 7 dias

FORNO MICROONDAS

SANYO-CLIMAX
Mod. 3.500-B. Digital

LAVADORA
WHITE-WESTINGHÓUSE A QQC fít)
MOD. LW-07. Nível de água dei a 6 KG.. .. HraWUfUV

LAVA-ROUPA ENXUTA
4kilos. Automática. Pequenaeprática ...

33* SECADORA DE ROUPAS

ENXUTA - Programa de tempo. Autom.

PURIFICADOR DE AR NAUTILUSOOC nn
J Mod. 800 SL. III - De simples instalação

ãp

MÓNARK UNHA 86 ¦ SNÓ0PY
Aro 10 c/Rodinhas

MÓNARK UNHA 86 -

TROPICAL - Aro 26 c/Cestinha

MÓNARK UNHA 86 ESPECIAL
Para Homem - Aro 26

MÓNARK UNHA 86 ¦ BMX
Arco-íris - Aro 16

800,oo

1.420,00

1.540JX)

1.600,00

499,00

1.2S9fiO
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BATERIA MARMICOC
29 Peças polida

13.950,00

10.5S7JOO

3.590,00

1.277JOO

513,00
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SECADOR PHILIPS 1 AÇi CA
compact-jet 600 watts  ¦ ¦ V •

RÁDIO PHILIPS PORTÁTIL
AL 086 

DEPILADOR LADYSHAVE PHILIPS,
a melhor maneira de v. ficar lisinha

n1111uffljilmíH11s11nir11iMiiliin!i;;111; IIIMII II ÜIIÜI

PRODUTOS ECO

175,00

425,00

FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO
Extra - leve. Bivolt

CHURRASQUEIRA ELETRICA

PETISCO Prepara variados churrascos,

CORTADOR DE FRIOS -f njc nn
ELÉTRICO - Corta todos os alimentos ..ia Oi ZJjUU

158,00

598,00
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DESPERTADOR ELETRÔNICO OQA ()()
KIENZLE - 4630 - com BiP

RELÓGIO DE PAREDE PHILIPS
MOD. 2850 - QUARTZO

VASSOURA FEITICEIRA 2000
GRÁTIS: mini-feiticeira 

TRAVESSA MERIDIONAL INOX
Tamanho 22 x 31 cm. FORNO E MESA

FAQUEIRO MERIDIONAL mi pçs.1 CAJ /)/)
MOD. ESTO RI L - com estojo de madeira.... a a ÜHr / jU 1/

BAIXELA W0LFF8PÇS.
MOD. ROSA MORENA -jantar - Aço INOX....

BANDEJA WÓLFFMARIANA
Aço INOX

CONJUNTO DE SALADA GQÚ /J/1
HÉRCULES 7 pçs. - Aco INOX ¦ alto brilho [UU

FAQUEIRO TRAMONTINA 24 PÇS. lOQ nn
KOLOR 362 30 - Aco INOX  I WV/l/l/

BALDE P/CHAMPANHE
ART-PRATA - Aco INOX

315,00

187,00

157,00

499,00

129,00

CONJUNTO PANELAS MARMICOC
6 PCS. - MODERNO 

429,00

410,00
29 Peças polida w nfjryy ^"
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Eclipse da Justiça

POR 
um acaso que não deixou de ser significativo,

reuniram-se numa mesma página do JORNAL
DO BRASIL — edição de terça-feira última —
algumas das figuras conspícuas da marginalidade
carioca. Lá estava o motorista estuprador desenvol-
vendo teorias a respeito do comportamento de suas
vítimas; o I)ino, apanhado também por acaso pela 18"
DP; o Gordo, negando sua participação no assalto à
agência do Bancrj no Méier; c, desenvolto e sorriden-
te, o Escadinha, que também negou participação em
um assalto a banco e divertiu-se com as dificuldades
que o promotor encontrou para fazer com que as
testemunhas confirmassem seus depoimentos origi-
nais.

É o retrato da cidade, em momento particular-
mente infeliz de sua existência. O Escadinha tinha
toda razão para estar-se divertindo: ninguém confir-
mava nada; ninguém o reconhecia, ou aos seus
comparsas. "Por 

que o medo?" — indagava o promo-
tor; "Escadinha está sendo acusado de dezenas de
crimes; será que ele vai matar todas as testemunhas?"

Era uma brincadeira macabra; mas o que fazer,
se as testemunhas têm medo? Como convencê-las de
que a polícia existe, de que lhes dará proteção?

Todo o sistema está montado para dar razão aos
risos do Escadinha. O sistema carcerário não dá vazão
à clientela; e acaba soltando os seus fregueses por"bom comportamento", antes que eles resolvam
fugir. Alguém argumentou que, dadas as condições
dos presídios brasileiros, ninguém fica lá muito tempo
3cm querer fugir

E o cidadão comum, como é que fica9 Se tem a
certeza de que, depondo contra o Escadinha, arrisca-
se a tê-lo em três ou quatro anos pelas costas, imbuído
de sentimentos vingativos, como poderá o seu com-
portamento diante do promotor ser diferente do que
se viu?

O mesmo se aplica às vítimas dos estupradores.
A maioria prefere ficar quieta, ou permanecer no
anonimato. Uma delas resolveu quebrar o tabu, e
avançar corajosamente para a luz da publicidade. Mas
uma andorinha não faz verão.

Este é um momento de sofrimento e de perplexi-
dade que teria de produzir a mudança de mentalidade
— pois modificações tópicas são o mesmo que nada.

A sociedade brasileira modernizou-se em muitos
setores; mas o aparelho policial e judiciário parece ter
ficado para trás. Há milhares de marginais soltos
porque não há lugar para guardá-los, isolando-os do
convívio social. Alguém imagina que um ser patológi-
co como o motorista estuprador, tão confiante em
suas teorias caprinas, possa continuar em liberdade?
Mas em liberdade andam outras tantas personalida-
des patológicas; e o tecido social não suporta uma
sensação tão forte de insegurança.

Os assassinos também não costumam encontra-
se de frente com a imagem da Justiça. Muita coisa
colabora para isso — inclusive a vetusta instituição do
júri. 

"O 
júri é soberano", ainda se diz numa tentativa

de preservá-lo. Ora, num mecanismo enearqtiilhado
como o da justiça brasileira, quem é que se sujeita aos
aborrecimentos e à ineficiência de um grOccsso tão
antigo? Não, certamente, os luminares! quem pode
esquivar-se não deixa de fazê-lo. Fica então o lamoso
júri diante de um advogado pago a peso de ouro que
desenvolve, ante os honestos cidadãos, seus dotes de
prestidigitador. Não é preciso muito para que atue o
velho sentimentalismo brasileiro; e eis o criminoso
transformado em vítima.

De tudo isso não se deduz, mecanicamente, que
está na hora de restabelecer a pena de morte. O que
salta aos olhos é que a imagem da Justiça foi
conspurcada, rebaixada, mediocrizada, virtualmente
anulada. Essa digna senhora já não parece meter
medo a ninguém; e por causa disso o Escadinha ri-se
escancaradamente diante de uma sociedade perplexa.

Vários motivos permitiram que o equívoco fosse
tão longe. Um deles é a confusão entre duas espécies
de justiça. É preciso um tipo de justiça para o menor
abandonado; e outra para o experimentado deliu-
quente que acaba de abater a tiros uni cidadão
honesto — ou de liquidar, num matagal, a vítima que
ele estuprou.

Ninguém duvida que a sociedade brasileira se ja
estruturalmente injusta, e que haja muita coisa preci-
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Cartas

sando de conserto. h)r esse lado, têm ioda razao a
Igreja "progressista" 

quando pede que os cristãos
ponham a mão na sua consciência. Mas o pai da
jovem Denise Benoliel não quer saber em que espaço
de tempo as estruturas brasileiras se tornarão menos
injustas: quer saber o que vai acontecer aos dois
criminosos que lhe trucidaram a filha.

São dois tipos de justiça; e é injusto e odioso
continuar — como fazem certos políticos — a alinien-
tar a confusão entre ambas. Há o futuro e o presente;
e cada um deles tem de ser tratado de acordo com
suas peculiaridades. Se há monstros soltos por aí,
esses monstros têm de ser retirados do convívio
social; e isolados de tal maneira, que o cidadão não
tenha medo de declarar, em juízo, que viu realmente
o que se passou diante de seus olhos.

É uma confusão parecida que faz a polícia
carioca deter-se diante dos contrafortes de uma
favela. Assim agindo, ela não está respeitando o"direito dos pobres", de viverem a sua vida: está, isto
sim, entregando os pobres, de mãos atadas, aos
Escadinhas que os põem a seu serviço, construindo
uma rede de marginalidade pela qual paga toda a
sociedade.

Mulher e trabalho
O JB dc 02/07/8d — I" Caderno —

Economia pág. BB, publicou unia série
de entrevista/depoimentos sobre o tema
Mulheres começam a invadir e «unhar
mercado dc trabalho. Matéria interessan-
te, de atualidade e abrangente. Contudo,
rio que se refere à entrevista que dei ao
Jljf lamento ter que observar várias in-
corre\ocs, que. pcv,o, sejam tcpaiadas.
através da publicação desta carta.

Lm primeiro lugar, a diretora técnica
do Banco da Mulher é a sra. Marlene
Fernandes. Minha função e de diretora
técnica adjunta e membro dò Conselho
Superior do banco. A origem da Setex.
empresa fundada em 83, não foi certa-
mente divergência com o Ministério da
Aeronáutica, e sim a vontade e o desejo
de gerar uma empresa própria, onde
fosse possível criar com autonomia.

Finalmente, um dos primeiros proje-
tos da Setex, não foi a "criação de um
motor que funcionasse como álcool e
dicsel" ê sim uma "pesquisa sobre o
comportamento dos motores funcionan-
do com dupla alimentação — álcool e
diesel, realizada no IMI£ — Instituto
Militar de Engenharia por solicitação do
Conselho Nacional Petrópolis — CNP.
Lúcia de Souza Castro, diretora da Setex
— Rio de Janeiro.

Carbeto de silício
Soh o titulo Americanas criam verniz

de diamante, informa esse jornal
(.W/7/86) a descoberta de um processo
para produzir "uma brilhante película de
diamante", a partir de um cristal de
silício sobre o qual se injetam metano e
hidrogênio.

A propósito convém esclarecer que:
1") o produto final, carbono + silício,
não é diamante, e sim carbeto de silício
(sie). pois o diamante é composto de
carbono apenas; 2") o processo é novo
mas o produto obtido, não. Em nosso
Glossário gemológico (ll'S4) registramos:
Carbeto de silício. Substância de fórmula
química sic. usada como substituto do
diamante. Dureza 9,5; Peso específico
3.17. índice dl retração 2,050 — 2,(>l»0 e
dispersão 0,090. Geóll Péreio de Moraes
Branco — Porto Alegre.

Restituição
Sou um cidadão que cumpre os seus

deverés. Pago todos os impostos direiti-
nho e nunca delinqüi. Não sou o Sobral
Pinto, esse exemplo vivo de integridade,
mas também não posso ombrear-me com
Abi-Ackel. GarnerO e outros quejandos
O governo, no entanto, me trata como se
eu fosse o ultimo dos cidadãos e até agora
hão consegui que a Receita Federal me
restituíssè o imposto de renda pago a
mais em 1984. Minha luta para receber
meu dinheiro (míseras 90 e poucas OTN)
vem de meados do ano passado, quando
fui intimado a esclarecer aluguéis supôs-
lamente por mim recebidos e declarados
por outro contribuinte. Provei, através de
documentos, que o imóvel não me per-
tencia e que não havia recebido aluguel
algum, como de fato jamais \ i a cor do
declarado dinheiro. Depois de muitas
investidas e muito tempo perdido, recebi
em fevereiro! uma comunicação da Recei-
ta explicando que eu não recebera por
causa de uma divergência entre os valores
do imposto retido na fonte declarados
por mim e pela fonte pagadora. Fui à
fonte pagadora e esta negou qualquer
erro. Os valores estavam corretos. De-
pois disso, não consiga Sequer a estimati-
va dc um prazo para recebimento. Os
funcionários alegam que saiu do compu-
tador para o "calculo manual" e ali "o
processo é demorado mesmo". Enquanto
isso, o governo \ji ficando com o meu
dinheio, que não rende mais juios nem
correção monetaria. talvez torcendo para
que eu morra e não ter mais a quem
devolver nada. Li a verdade e que eu não
ando me sentindo muito bem Nade re-
tro. Nelson Silva — Rio de Janeiro.
Fumantes passivos

Leitor habitual da maior parte dos
veículos da grande imprensa brasileira e
do exterior, acompanho com interesse as
freqüentes campanhas que são desfecha-
das contra o usq do fump Explico o
interesse: sou uni ex-fumante por opção,
sem nenhuma pressão ou recomendação
medica, e ainda sou um fumante bissexto
dos bons charutos brasileiros. Resolvi
abandonar o habito quando voltei a prati-car esportes e senti necessidade de maior
condicionamento físico. Minha estranhe-
za sobre este tipo de campanha — quasesempre desfechada pelos mesmos habi-
tuais an!it|bágistas — prende-se ao fato
de que ela tem um tundo ideológico

como se me proibissem de comei liam-
búrguéi" na porta do Hob s ou tomai o
meu uísque de fim dc tarde rio calçadao
de Copacabana.

Recentemente li num jornal de São
Paulo artigo de uni destes doutos antita-
bagistas que dizia ipsis liieris: "No sangue
dos não-fumantes expostos á poluição
tabágica durante quase quatro horas são
encontrados carboxihemoglobina (com-

Quer respeitar o direito de todos1 Quéf
cumprir a lei' l m absurdo total,

A nota do Informe Jl! aponta contra
diçáo naafjtüuedõsecretário, de impedir
que o estado exponha o estuprador a"algo parecido com o que ele fazia nas
ruas' . Conclusão: a solução ideal [íara
acabar com a violência é aquela dó "olho
por olho. dente por dente" Simples
assim vacilou, dançou Matou, morreu
Punição exemplarem praça pública, para

delírio coletivo, a catarse da massa!
Noutras palavras: fascismo puro !

nós aqui perdendo tempo em discam a
Constituinte, ou vèja Constituição pr.j
quê? O negocio e yet o ciicó pegar fogo.

salve-se quem puder Abaixo a Histô-
ria. viva a seleção natural! Lei da selva e
isso ai. Darey Dcbossan — Rio de Janeiro.

Até quando?
Ate quando vamos ter que amaigm

no peito tanta revolta? Até quando estes i
crimes bárbaros vão continuai áeontecen-
do neste país que se diz civilizado? Até
Suando vamos ter que conviver com tanta
violência, com monstros assassinos ron'-
dando a nossa volta e ceifando vidas dc
forma cruel e selvagc m '

Se a dor e grande, a revolta é maior
áinda Onde estão os assassinos de Aídã
C uri, Araceli. Claudia Mdnica e tantas
mais? O que vai acontecer com os niótis
tros asquerosos que, não satisfeitos com
todo tipo de violência a que suorrieterani
a universitária Denise, ainda a assassina-
rum de forma igualmente brutal? São
milhões de corações revoltados esperan-
do da Justiça uma resposta.

Alguma coisa tem que mudar. Ja não
dá mais para agüentar. Não dá mais pata
aceitai que criminosos bárbaros como
estes permaneçam impunes, Nao da mais
para admitir que assassinos dessa naturc-
za aguardem julgamento em liberdade
pot Serem considerados réus pririiáríos
Ate quando suportar tudo isso1' Au
quando? Vera l.ucia Francisco — Niterói
tR.ll.

binaçáo de monoxido de carbono com
hemoglobina) e nicotina em concentra
ÇÕes equivalentes à de se ter fumado de
um a cinco cigarros e as vezes mais". O
fumante desinfortnado que passou os
olhos por tal artigo deve ter saído correu-
do ao jurista mais próximo para obter
proteção contra os reclamos de sua sogra
nào-fumante.

Pois ao douto pesquisador paulista
recomendo que leia artigo publicado no
The London Times dc 20 de junho passa-
do, onde se informa que essa figura de
fumante passivo não passa de uma balela,
segundo constatação do Instituto de Pes-
quisas do Câncer de Surrev. Está pesqui-
sa, que será publicada brevemente no
Jornal do Câncer da Inglaterra, tem um
cunho oficial e afirma claramente: "o
tempo necessário para um nao fumante
inalar um cigarro seria de 11 horas para
as cinzas e 50 horas para a nicotina".

|1

Baixos Teores

AS 
convenções partidárias, neste final do prazo

que a lei concede, estão longe de apresentar o
espetáculo democrático que lhes é reservado. Na
verdade, essas convenções foram apenas a prova de
que os grupos dominantes e os personalismos nos
partidos não conseguiram se compor antes. O baixo
índice de democracia nos partidos políticos retirou
das convenções, para escolha de candidatos e forma-
ção de chapas de deputados, a vitalidade que a
disputa deveria estimular.

As facções e os candidatos temem o teste do voto
nas convenções. O baixo teor democrático se exprime
em cisões partidárias: os derrotados não aceitam a
vontade da maioria e — na maior parte dos casos —

passam a sabotar a campanha do vitorioso. Quem não
aceita o resultado de uma votação interna se dispõe a
recusar também o resultado da eleição. O passado
brasileiro, dentro e fora dos partidos, está cheio de
golpismo.

Ainda assim, as convenções que hoje escolhem
os candidatos são um resíduo democrático que serve
mais para ressaltar a enorme carência de boas práticas
políticas. O que não foi possível compor pelo camba-
lacho e pelo loteamento prévio do poder será subme-
tido aos votos dos convencionais. Fica a questão:
como podem partidos que não funcionam em termos
democráticos ser instrumentos de construção de de-
mocracia? Quando chegam ao poder, é o que se sabe:
uma fome fisiológica ancestral. Todos tratam de se
servir de todas as maneiras, inclusive as ilegítimas.

Não podemos mais ter ilusões. Quem quiser
fingir que não vê será cúmplice do que vier a
acontecer. Que representação política pode exprimir
uma vontade social nova. com métodos tão antigos e
frustrantes? O Congresso Nacional que aí está não

reflete apenas os malefícios do autoritarismo: regre-
senta antes uma degradação política que vem de
longe.

O autoritarismo não se teria implantado por um
tempo tão longo se a representação política brasileira
tivesse autoridade moral para denunciá-lo. Ou. pelo
menos, para não praticar o servilismo e aceitar
favores e honrarias de ditaduras. One se pode esperar
de um Congresso com poderes constituintes, a partir
da atual representação? Nada de bom. E o que
poderá surgir de novo que não seja uma demagogia
adubada por esse baixo teor de espírito público? A
baixa qualidade política é sempre cúmplice dá dema-
gogia.

Congressistas que se isentam de pagar imposto
de renda, recebem jeton quando não comparecem,
praticam o mais baixo tráfico de influência, são
capazes de tudo — menos de exemplos de dignidade.
Partidos como estes que temos não melhoram a
representação política. O eleitorado é testemunha de
que as propostas de mudanças ficaram nos discursos
e quase tudo continua como antes. O poder toi pára
uso de cada um, e não para servir à nação.

As convenções são o retrato da falta de espírito
público, do personalismo, da manipulação. As cindi-
daturas são arranjos e composições de interesses. O
eleitorado é testemunha de uma oportunidade perdi-
da pelos partidos. E como é ele, o eleitorado, a
instância suprema da democracia, só resta esperar
que, na hora de votar, os cidadãos estejam conscien-
tes da necessidade de derrotar todos os comprometi-
dos com o passado. Que se elejam pelo menos novos
representantes. Limpar o terreno para se construir
uma democracia é providência preliminar. Estamos
no começo.

-Tópicos-

Sucata
Ao correr do martelo, vai o Con-

gresso Nacional desfazer-se dos móveis
e utensílios retirados de uso em seus
últimos 25 anos de existência. A quilo-
métrica extensão da lista de itens a
leiloar e o tamanho dos armazéns
ocupados pelas sobras da dilapidação
patrimonial dão uma pálida idéia do
quanto cresceu o custo da instituição
desde a sua transferência para Brasília,
em proporção aliás inversa à sua perda
de substância.

Era exíguo o espaço à disposição da
Câmara e do Senado no Rio, mas nele
ecoavam as aspirações nacionais, e a
função legislativa, salvo pela presença
de alguns arrivistas, exercia-se com efi-
ciência e dignidade. Faraonicamente
instalado em Brasília, tendo a seu servi-
ço uma gigantesca burocracia e gozan-
do de privilégios incontáveis, o Con-
gresso é uma sombra do que já íoí Para

voltar a ser o que era, faz-se necessário
não um leilão de escrivaninhas e gela-
deiras quebradas, mas uma urgente
alienação de sua volumosa sucata poli-
tica.

Alternativa
O prefeito Saturnino Braga confes-

sa seu inconformismo com a prática de
estacionar automoveis sobre as calçadas
do Rio. Exprime o sentimento geral da
cidade. Pedestres e motoristas concor-
dam também com a extinção desse
hábito incivilizado mediante a constru-
çâo de estacionamentos. A antiga tdeia
de aproveitar as praças publicas para
garagens subterrâneas e reapresentada
pelo prefeito como a solução mais via-
jjej e mais rápida, f: a de menor custo.

Ha anos empresários fizeram a pro-
posta de assumir a realização do proie-
to em favor da concessão do direito de
explorar o investimento. A idéia não toi

adiante e o problema se agravou com o
tempo. A questão continua a mesma: o
poder público municipal não tem condi-
ções de incluir os custos de garagenssubterrâneas nos seus minguados recur-
sos já insuficientes para as prioridadesbasicas.

A alternativa para o péssimo hábito
carioca de estacionar nas calçadas e a
garagem sob as praças publicas. I a
alternativa para a falta lie recursos
públicos é a exploração comercial des-
sas garagens subttóàneas cm conces-
sões privadas. Estabelecido o acordo —
depois de auscultar em debate público
os contribuintes — só será preciso mi-
pedir a concorrência dos livres guarda-
dores que exploram ruas e calçadas
Ninguém pagará pelo esíacioomfiemo.
no entanto, se puder dispor de uSm
v.iga na calçada mediarik simples gor-
jcta a um avulso cidadão com um

Otier dizer, um sujeito pára inalar como"fumante passivo" um cigarro teria de
ficar grudado a 11111 inveterado ftinianie
durante 5(1 horas. Por tudo isto. num pais
onde se registram as mais sérias endemias
do mundo, eu acredito que seria mais
salutar que estes senhores cuidassem dos
portadores de esquistossoiiiOSe, do mal
de Chagas, das verminõses e da própria
subnutrição que se abate sobre a popul.t
ção brasileira, li deixassem os fumantes
em paz, pois afinal pitar o seu cigarnítho
é um direito lídimo de qualquer cidadão.
J. Carlos Melo — Rio de Janeiro.

Sem arma
O Informe JB de 28/7,'86 cita um

pequeno mas significativo detalhe da con-
duta pessoal do novo secretário de Policia
Civil: o advpgado Nilo Batista "Não tem
porte de armas nem sabe atirar" Acres
eenta-se o comentário: "não dfcixa de ser,
de certa forma, um estranho no ninho".

De certa forma, ate poderia sei Afi
naly o doutor Nilo foi nomeado no 1110
mento em que alguns famosos delegados
de ouro ameaçavam os bandidos (só os
bandidos?) com uma rajada de balas.
Mas, justamente, o novo secretário pôde
contestar a qualificação de "estranho no
ninho" quando teve .1 oportunidade de
dizer que se considerava "uma pessoa do
ramos exatamente por sua experiência
como criminalista. E, pelo que vem de-
monstrando, não tem precisado de ne-
nhum revólver pára se fazer respeitar
Não por acaso, assumiu eoni a autoridade
que o cargo de presidente da OAB RJ
lhe conteria

A ironia contida no comentário do
Informe JB, porém, parece trazer embu
tida a tradicional concepção do que deva
ser a Polícia. Pois, se ostent isse uma
arma, o secretário Secisaria apenas
cuidar de alguns detalhes formais
como abandonar o paletó, desabo toai" o
colarinho, afrouxar .1 gravata e reajustai

corte do bigode para encarnar a
velha imagem do jusíicéjro. Ao contra
no. se é verdade que o doutor \iK> nem
mesmo sabe atirar, .1 informação e alen-
tadora Pode servir dc exemplo a todos
quantos acham que uma boa meia-dúzia
de tiros — e. por que não. a pena de
morte - e capaz de resolver alguma coisa
além da satisfação do mais elementar e
primário desejo de vingança -Syl\ia Mo-
retzsohn — Rio de Janeiro.

I)ente por <lrnh'
<) informe JB cie 1 v* • i a

preocupação do secretário de Policia Ci-
\il, Nilo Batista, de colocar o c>tupradot

ume Marui.es em -via ¦ . pata

Covardia
Na qualidade de cidadã brasileira c

sobretudo de mulher venho lançai
meu veemente protesto à atitude mesqúi
nha e vil da TV Manchete na noite dc
24/7.86, ao us.ii de recursos técnicos de
repetição e superposição de Dnagetájs
sons durante: o pronunciamento do iluMtò
senador Nelson Carneiro, pata mari ar
uma falha de memória, um gaguejo, um
tropeço na linguagem, de que ninguém
esta livre, muito menos um homem de
idade avançada. i

Aprendi desde cedo que e covairlj^i"
usar dós deteitos físicos para humilhai
uma pessoa l al tripudio so serve parj|
dar a medida da torpeza de quem O
pratica (. ) 1 eatriee tMoellmann — Kui
de Janeiro.

Almso
No dia 25 7 X(> eu estava voltando

para minha residência no bairro dt Sanln
teresa por volta das Mh subi a rua
Paula Mattos e. quando virei 11a rua
Pintora Djariira, o acesso ao Largo das
Neves estava interrompido por um óni
bus da Rede Globo que realizava grava
ções Dei a volta para siMr pela rua ao
lado (apesar desta dar mâo apenas pai.descer). Oual a minha surpresa quandp \j
outro ônibus da Rede (ibiop interditando
o acesso ao largo. FVdi ao motorista uuv
estacionasse o veiculo para que pudesse
passar l:lé grosseiiamentc mandou queeu me dirigisse à "autoridade" que estflv a
lá em cima no largo. Tranquei meu carro
peguei minha filha de um atfo no çold t
suhi a pc ii ladeira. ( hamei pela autorkla-
de no Largo das Neves O guarda de
trânsito assistia às gravações. I m tíinçMo
da minha indignação, o guarda me aconi.
panhou e o motorista u|ue nao qtns-se
identificar) retirou o veículo Uuanou
cheguei a rua Progresso, vi perpk\Na:t
alguns guardas desviando o tráfego,-uy
cluindo a única linha de ônibus que se-i>ü
a esta área do bairro, em função
gravações da Globo (nunca w o bairro
tao bem policiado!!!). Pergun® a um
deles o que estava acontecendo e a re,s-
posta foi ridícüla: "A Rede ('.lobo c-'i
gravando" A situação Rrmam ceu dest
forma ate as ll>h

Faço trè'
Rede Globo
interromper
função de se"autoridade'
em deírimer

pergu i
que se
um ace

1"') Quem
ira no ffireiti
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Amor senil pelo 
Brasil

Fernando Pedreira

EDMUND 
Wilson, N. York, 19S5 — Há duas espécies de

mulheres: as que se afastam e cedem lugar, quando você
se senta na beira da cama, e as que ficam onde estavam. mesmo
se o que sobra é apenas uma pequena margem estreita demais.

Na minha idade, o sexo torna-se menos importuno, no
sentido de que já não se precisa dele com tanta freqüência e o
impulso parece menos importante. Vai-se ficando até impacicn-
te diante desse instinto biológico, com a sua isca de prazer, que
emerge com mais freqüência do que seria necessário. Chega a
ser irritante. Você peasa: "Oh, aí está ele outra vez. Já sei de
tudo; quer que eu vá para a cama com alguma mulher, a fim de
que nasçam mais bebês, e eu já tenho filhos mais do que
suficientes. Quero me dedicar agora a coisas mais intelectuais e
mais dignas." E, contudo, a preocupação sexual, quando chega,
parece às vezes ainda mais aguda, como se fosse uma doença da
idade, como a gota ou o inchaço da próstata.

Com que desprezo, aos sessenta, você olha para trás e revê
todos aqueles desconfortáveis e insatisfatórios casos da sua
juventude, episódios passageiros que nada significaram, ou
tiveram conseqüências até sérias demais; o cerco a mulheres
cora as quais você jamais podia ter vivido, que não o interessa-
riam sequer por um momento agora, as complicadíssimas
tramas de envolvimentos com diversas moças ao mesmo tempo!
E, apesar disso, se eu não tivesse Elena (Mumm Thorton, sua
quarta mulher), talvez continuasse, na minha idade, ainda que
numa escala mais cuidadosa e temperada, do mesmo jeito. Ao
contrário de alguns homens mais velhos, não tenho apetite por
meninotas; as mulheres que ocasionalmente me atraem são
invariavelmente mulheres casadas de meia-idade. As da minha
própria idade, no entanto — ou de idade correspondente à
minha — estão hoje velhas demais para me atrair. (The Fifties,
quarto volume das anotações e diários de E.W., editados por
Leon Edel).

0 tempo e os homens, o tempo e o vento. O Brasil tem
hoje um presidente-poeta, capaz de citar de memória, embora
nem sempre muito a propósito, Talleyrand e Fernando Pessoa.
Já é um progresso. Mas, o que os brasileiros da geração do
presidente Sarney (que ainda não chegou aos 60) hoje precisam
náo é tanto encontrar a citação adequada ao discurso do dia,
mas descobrir em si mesmos a coragem e a lucidez necessárias
para rever o passado, sua experiência, seus preconceitos e
sobretudo suas idéias feitas.

O diabo sabe das coisas náo porque é diabo, mas porque é
velho — diz o provérbio espanhol. Há com certeza, no Palácio,
ligações perigosas e um ou outro escorregão moral, além da
tentação dos trens da alegria. Mas, ninguém negará ao presiden-
te Sarney e aos homens que com ele governam, especialmente
na área tão sensível e decisiva da economia e das finanças,
seriedade, inteligência, determinação para agir e, até, para
ousar. Estamos a léguas do clima desmoralizado e corrompido
que marcou as últimas administrações ditas revolucionárias.

A propósito: por que admitir a continuação dessa verda-
deira chantagem em torno das fitas "secretas" do sr. Paim
Cunha? Por que não exigir logo sua revelação completa, para
que todos possam ver o que de fato contêm?

Os atuais governantes brasileiros não serão, talvez, os
gênios da lâmpada, mas estão certamente, ao menos em matéria
de confiabilidade e decência, cem furos acima dos administrado-
res das quase três décadas de populismo getulista e do mais
recente período militar-tecnocrático. O material humano é
melhor, mais novo e mais limpo — mas as grandes decisões, as
decisões que realmente importam, vão ficando cada vez mais
parecidas com as antigas. Criam-se novos fundos estatais,
discute-se se o IBGE deve expurgar seu índice de inflação ou
publicar dois números, um sério, outro maroto...

É possível que homens inteligentes como André Lara

Resende ou Éamar Bacha não demorem muito tempo mais para
se dar conta da espécie de pântano (moral e intelectual) para
onde vão escorregando. Mas é muito provável que o quadro
ideológico e político no qual estão inseridos os impeça de
perceber a raiz do erro: o motivo pelo qual eles estão hoje
tentando fazer com mãos limpas exatamente o que antes se fazia
com mãos, digamos, mal lavadas.

É tudo uma questão de rumo. A tendência dos economis-
tas, afundados nos problemas da administração pública, é
mergulhar cada vez mais fundo, quando o que é preciso é voltar
à tona, para respirar e olhar em volta, e corrigir o curso. O
paternalismo estatal fez do Brasil um amontoado de monopó-
lios, cartéis, cartórios, reservas de mercado. Um país e uma
economia feitos, em tudo que é grande e importante, de
privilégios, exceções e favorecimentos.

Seria preciso começar a quebrar essas anacrônicas e
injustas reservas de caça, que distorcem os preços e elevam
absurdamente os custos. Abrir esses cartórios antieconômicos,
em vez de criar novos e reforçar os já existentes. Veja-se o caso
da indústria automobilística, entregue há 30 anos (há 30 anos!) a
um fechado grupo de multinacionais.

Hoje, o Brasil exporia automóveis para a Escandinávia e
os Estados Unidos, o que prova que as nossas fábricas (quando
querem) são perfeitamente capazes de competir internacional-
mente; e entretanto faltam carros para os consumidores nacio-
nais. Por que então não permitir a livre entrada de novos
competidores no mercado; por que não admitir a importação
normal de veículos sob taxas não proibitivas? Em vez disto, o
que o governo faz é associar-se ao cartel, abocanhando mais
uma parte do preço do produto e, assim, punindo ao mesmo
tempo a indústria e os consumidores.

O cartel automobilístico é privado (e multinacional), mas o
caso dos monopólios do Estado não é muito diferente. Veja-se a
Petrobrás, por exemplo. A Petrobrás reagiu, nos últimos anos,
e hoje produz boa parte do petróleo que o Brasil consome —
mas a que preço para o país, a que custo para os consumidores e
contribuintes brasileiros?

O barril de óleo, no mundo, caiu de 35 para menos de 10
dólares, mas a Petrobrás simplesmente engoliu a diferença. O
Brasil é um dos únicos países do mundo onde o preço do
combustível na bomba não caiu. Ao contrário, foi agora
brutalmente acrescido de 30%. O governo, outra vez, associou-
se ao monopólio para meter ainda mais a faca no cidadão-
contribuinte. Pergunta-se: o que é melhor para a saúde da
economia e do país — combustível mais barato, ou mais uma
montanha de dinheiro na mão dos burocratas gastadores,
protegidos neste caso pelo manto sagrado da suposta segurança
nacional?

Náo é preciso ser nenhum Pérsio Árida para saber como
um burocrata, um político do PMDB e um sindicalista da CUT
responderiam a essa pergunta.

Automóveis, petróleo, energia elétrica, informática, in-
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ALGUMA COISA oeo
ERRADO NOSSO PLANO
ALÚUEM AI COMHÊCÊ

UMA PRINCE

Corrida armamentista na América Central

Tom Wicker

A 
União Soviética, ao que parece, reforçou o governo
sandinista da Nicarágua com mais 15 helicópteros M-17,

aumentando seu poderio com essas armas mortais para 22 ou->¦>, Nada nodpria acentuai mais dramaticamente a inot.ortuni-

Reagan não terá outra saída para realizar seus propósitos que
não o uso direto das forças americanas — sem dúvida, sob
pretexto de responder à chegada dos bombardeiros soviéticos
ou a alguma invasão de fronteiras, real ou proclamada, em
Honduras ou na Costa Rica.

O risco de uma outra guerra cara e prolongada, como ,i do
Vietnã nãn rst.l fora de cálculo. Uma intervenção militar do-.

dústria eletrônica, finanças, grandes empreitadas — na verdade
o Brasil já é hoje uma vasta colcha, não de retalhos, mas de
reservas de mercado zelosamente administradas pelo governo
em favor dos seus gordos sócios e amigos, privados ou públicos.
E, ainda assim, para curar as distorções e deseconomias
provocadas por este excesso de paternalismo estatal, nossos
governantes só vêem um caminho: mais paternalismo. Haja
saco.

Na sua fase moderna, o estatismo brasileiro náo terá ainda
completado os 60 anos de Edmund Wilson. Mas, em troca, náo
tem a sua inteligência, nem sua lucidez e — o que é ainda pior
— continua com um apetite sexual só comparável aos desses
estupradores que andam agora sendo presos no Rio de Janeiro.
Ao pobre cidadão contribuinte, diante disso, só resta seguir o
sábio conselho que os ingleses costumam dar em tais emergên-
cias: relax and eiyoy it.

Ainda que a dose seja para elefante.

( i ...  - 7
' -!>i: /

dade e os perigos da incursão do presidente Reagan na América
Central.

Os novos helicópteros começaram a chegar a Corinto e
Blue Ficlds muito cedo para ser uma resposta direta à aprova-
çáo no Congresso americano da ajuda suplementar de I00
milhões de dólares aos "contra" — força militar organizada e
financiada pelo governo Reagan para derrubar os sandinistas.

Não cabe dúvida, entretanto, de que os helicópteros foram
liberados em resposta à permanente convicção sandinista — que
só pode ser reforçada pela votação do Congresso — de que
Washington está decidido a derrubar seu regime.

Em conseqüência, os "contra", obviamente, terão necessi-
dade de mais armas antiaéreas — talvez mísseis Stinger — para
contrabalançar o maior poderio aéreo dos sandinistas. Stephen
Kinzer, do New York Times, escreveu que já estão sendo
mantidas conversações em Washington sobre que tipos de
armas antiaéreas devem ser enviados.

As conseqüências, é claro, são mais armas antiaéreas
soviéticas para a Nicarágua, no futuro, para superar o reforçado
poder de fogo dos "contra"; e assim por diante, numa espiral
familiar de corrida americano-soviética por outros tipos de
armas."Tem-se a impressão de que as duas superpotências
aumentaram sua ajuda militar ao mesmo tempo", disse a
Kinzer, em Manágua, um militar latino-americano. Isto era tão
previsível quanto as fases da Lua.

Além disso, cedo ou tarde, neste jogo mortal de "pula-
carniça" internacional, Moscou pode decidir enviar bombardei-
ros em lugar de helicópteros. Aí a situação ficará difícil, porque
Reagan já disse que os EUA não tolerarão a aquisição de
bombardeiros soviéticos pelos sandinistas.

Assim, a inutilidade da política de Reagan está na habilida-
de de os sandinistas competirem, com a ajuda do bloco
soviético, com qualquer aumento da força militar, que o
governo e o Congresso americanos proporcionem aos "contra".
E o perigo é que, no fim de uma inútil espiral da escalada,

Estados Unidos na América Central seria um desastre para eles,
em todo o hemisfério è na maior parte do mundo. E nada seria
melhor para manter o apoio do povo nicaraguense aos sandinis-
tas, cada vez mais contestados.

O povo americano não apenas reprova esta guerra; por
larga margem, todas as pesquisas mostram que os norte-
americanos não aprovam o aumento de ajuda aos "contra".
Apesar da retórica superaauècida da Casa Branca; a políticamilitarista de Reagan não e o único caminho aberto para seu
governo.

Como freqüentemente se tem proclamado, ele poderia
declarar, pública e vigorosamente, que os Estados Unidos não
permitem a) uma base militar soviética ou cubana na Nicarágua,
e b) nenhuma ação militar nicaraguense contra seus vizinhos.
Esta política de esclarecimento e de força seria bem recebida e
apoiada pelos demais países latinos e abriria caminho para as
nações de Contadora concluírem um tratado de paz, aceitável
tanto na Nicarágua quanto em Washington.

É tolice insistir, como faz Reagan, em que somente a
pressão militar dos "contra" pode forçar os sandinistas a assinar
um tratado como este. Os funcionários de Contadora sabem que
o caminho c outro; a guerra dos "contra" é a primeira barreira
para este tratado.

Esta política, é claro, manteria os marxistas sandinistas no
poder; mesmo com seu raio de ação externa limitado pelo
tratado e pela política americana, seria, sem duvida, um
remédio amargo para Reagan. Mas os Estados Unidos não tem
mais obrigação de instalar a democracia pela força na Nicará-
gua, do que no Chile ou na África do Sul.

Este país tem absoluto direito, entretanto, de pautar suas
decisões nos valores da autodeterminação e da não-intervenção.
Ainda é tempo de interromper esta corrida para uma não
desejada, desnecessária e injustificada guerra na América
Central. __

Tom Wicker ô colunista do The New York Times

Aspectos da evolução do 
jornalismo

Barbosa Lima Sobrinho

UANDO o Brasil não contava ainda com escolas de
ensino superior (excetuados os seminários existentes no

patsj não eram poucos os brasileiros, obrigados a viajar, em
busca de diplomas médicos na França e de bacharéis em Direito
ou em Filosofia na Universidade de Coimbra. Mesmo agora,
não são raros os que vão buscar diplomas de pós-graduação na
Inglaterra ou nos Estados Unidos. Para se ter idéia de como são
indispensáveis os atestados de conhecimentos, no exercício de
variadas profissões, num mundo que vai caminhando para o
domínio de numerosas especializações. Como estamos longe
daquele saber enciclopédico, que Augusto Comte recomen-
dava!

E se há países que tornam obrigatória a apresentação de
diplomas, há que convir que esses diplomas não valem mais do
que cartas de recomendação, sujeitas aos embates da concor-
rência, como se comprova com a aceitação de funções que nada
têm que ver com os diplomas conquistados. Como engenheiros
dirigindo carros de aluguel, ou médicos ocupando cargos
burocráticos.

Mas a exigência dos diplomas é essencial para a criação de
cursos que os ministrem. Quantas escolas, ou até mesmo
universidades, seriam fechadas, se se revogasse a obrigatorieda-
de dos diplomas! Foi o que o sr. Jânio Quadros percebeu, nas
considerações com que justificava o Decreto 51.218. de 1961,
que tornava obrigatório o diploma de Jornalismo, como ponto
de apoio para o exercício da respectiva profissão. A ausência de
regulamentação da lei vinha concorrendo para esvaziar as
Escolas de Comunicação, escolas que ele considerava indispen-
sáveis para elevar o nível profissional da profissão, acrescentan-
do-lhe o status de um curso superior. Se esse ensino é precário
ou falho, o que se deve fazer é melhorá-lo. ou aperfeiçoá-lo,
náo só no curso do jornalismo, como em todos os outros até
mesmo na faixa do segundo grau, como se comprova com a
deficiência das provas de redação, nos vestibulares de todo o
país.

A marcha para a especialização, contingência do mundo
em que vivemos, já divide os cursos das Escolas de Comunica-
çáo em três setores diferentes, o de Jornalismo, propriamente, e
os de Relações Públicas e o de Publicidade, cada um deles
exigindo conhecimentos, que só através deles poderão ser
obtidos, sobretudo agora, quando chegamos à fase dos compu-
tadores. Quem falava, no lempo em que eu me iniciei no
jornalismo, em diagramação, hoje indispensável, na feitura de
quaisquer publicações?

Na verdade, como se entrava no jornalismo, antes da
exigência dos diplomas? Na primeira época, nem chegava a
haver redações. As falhas podiam sair. e saíam realmente, da
casa dos redatores. Do Correio Braziliense só se conhece um
redator, que era o próprio dono do periódico. Hipólito da
Costa. Depois veio o momento da imprensa partidária, em que
os títulos ou os convites; eram monopoiio dos partidos políticos,
que procuravam meio de manter a publicação, como nos conta
Justiniano da Rocha. Surgiu, então, a era das empresas, quando
a força das vocações conformava-se com os "\ale-" da gerencia,
numa profissão ainda mal definida. Era quase ura regime de

voluntariado, na procura de recursos outros, com que se
pudesse assegurar a sobrevivência do jornalista.

Com a expansão das empresas, atingiu-se a fase da
profissionalização, mercê do empenho dos Congressos de
Jornalistas que se reuniam periodicamente, quando havia
verbas para sustentá-los, lutando sempre para a conquista de
um diploma que lhe desse o direito de ingressar numa Redação,
portador de um curso superior! Era ainda uma fase em que as
Redações se transformavam numa espécie de passarela para
outros cargos, quando os próprios diretores de jornais não se
constrangiam em dizer que o jornalismo era apenas "um bico",
que se devia completar com o apoio de alguma sinecura,
financiada pelos cofres públicos.

Somente com a criação das Escolas de Comunicação e com
a exigência do diploma é que o jornalismo se tornou realmente
profissão, excluindo a possibilidade do exercício de outros
cargos. Como havia um número considerável de jornalistas sem
diploma, no exercício da profissão, a lei criou os provisionados.
Ninguém foi prejudicado com a mudança do regime, e até
mesmo se admitiu que, nos municípios onde náo houvesse
escolas de Comunicação, prevalecia a situação dos provisiona-
dos. E ao lado deles os colaboradores, com registro também no
ministério do Trabalho. Eram. em geral, pessoas especializadas
em outras profissões, que vinham realmente exercendo.

Mas esses novos tempos corresponderam também a obri-
gaçóes, sobretudo de horários que não abriam margem ao
exercício de outras funções. Tanto mais que uma peculiaridade
da profissão de jornalista é a faculdade de saber se comunicar
com o público. É nesse sentido que constitui realmente uma
especialidade. Pode saber muito bem economia, e não ter
condições para transmitir os seus conhecimentos. E o jornalis-
mo não é senão isso mesmo, a capacidade de se dirigir ao
público, como se escrevesse tendo, diante dele, um leitor
exigente, reclamando clareza de exposição e simplicidade de
vocabulário. Um leitor que ignorasse o economês, assim como
todos os jargões a que não sabem fugir os especialistas.

Verdade que meu prezado amigo, Hélio Silva, náo simpa-
tiza com a exclusividade do diploma e vem a debate com uma
série de argumentos que não são mais do que hipóteses
improváveis. Diz, por exemplo, que se Oscar Niemeyer e
Eugênio Gudin quisessem tornar-se jornalistas, náo teriam
oportunidade, sem a exibição do diploma de jornalista. Por
sinal que Oscar Niemeyer está registrado como jornalista, dono
de uma revista, e e também sócio da Associação Brasileira de
Imprensa. E quanto a Eugênio Gudin. nada impediu que tivesse
atuação de jornalista, agora mesmo posta em relevo pelo
colaborador do JORNAL DO BRASIL. Antônio Dias Leite.
Estou certo de que qualquer jornal disputaria a honra de
receber a colaboração de quem houvesse chegado ao topo de
outras carreiras, sem encontrar, para isso, obstáculo na legisla-
çáo vigente. Como me pareceria inadmissível que deles viesse o
pleito para o exercício de outra profissão, sujeita às funções e
aos horários correspondentes, incompatíveis com os encargos
que já estavam sendo desempenhados. A lógica n.io hesitaria
em classificar alegações dessa espécie como ab absurdo, com

Brizola sempre sabe primeiro

Rogério Coelho Neto

¥7' CONOMISTAS e políticos ligados ao PFL estão
-Eu convencidos de que o presidente José Sarney
tomará algumas medidas de impacto econômico, nas
proximidades das eleições, para tentar levantar o
moral do PMDB em

Coisas da política

estados importantes,
sobretudo São Paulo.
Entre essas medidas
pode estar embutida
uma pequena revisão
do salário mínimo, que
o Plano Cruzado fixou
em Cz$ 804,00.

Sarney tem de-
monstrado preocupa-
çáo com as informações que vem recebendo das
lideranças políticas do PMDB sobre as repercussões
eleitorais negativas do empréstimo compulsório, ao
mesmo tempo em que economistas que estiveram no
poder garantem que o governo, além dos problemas
críticos provocados pelas medidas complemcntares ao
Plano Cruzado, terá dores de cabeça cada vez maiores
na área do abastecimento.

Os recursos do compulsório — empréstimo para
os economistas do PMDB que ocupam os postos-
chaves do governo no setor econômico e imposto
mesmo para os técnicos da Fundação Getúlio Vargas
— não poderão ser usados para financiar sequer uma
estrada vicinal no interior do Maranhão. E a explica-
ção é simples: todo o dinheiro que entrar nos cofres
federais como resultado do aumento do preço da
gasolina, álcool carburante, carros, passagens aéreas
e o dólar para viagens internacionais será destinado à
cobertura do déficit publico.

Na contabilidade dos economistas do PFL, o
déficit público já atingiu, no primeiro semestre deste
ano, Cz$ 65 bilhões. Até o ultimo dia de dezembro,
quando se encerrará o presente exercício financeiro
da União, ele terá ultrapassado a barreira dos C/S HX)
bilhões. Como o empréstimo (ou imposto) compulsó-
rio só vai gerar recursos de CzS 35 bilhões, ainda vai
faltar dinheiro para cobrir o grande rombo do setor
publico, cjiie cresce, apesar do Plano Cruzado, como
uma verdadeira bola de neve.

Juntos, todos esses problemas — irritação da
classe média pelo inesperado chamamento para pagar
mais uma conta da insensatez administrativa, crise no
abastecimento e elevação imprevista do déficit pubh-
co — estão tirando efetivamente o sono dos dirigentes
e líderes maiores do PMDB. sobretudo o presidente
nacional do partido. Ulysses Guimarães Ha. ainda,
da parte dos pemodebistas, o receio natural uc que o
próprio PFL. aliado no Congresso e parceiro diligente
na partilha do poder, atire a primeira pedra na
disputa regional pelos governos estaduais e cadeiras
de deputado na Assembléia Constituinte e nas As-
sembléias Legislativas.

Os pedidos de socorro dos pemedebistas ao
presidente da República, defendendo uma medida
qualquer de impacto eleitoral em cima do 15 de
novembro, são, como se vê, justificáveis. Em cima
dos palanques que vão se armar na campanha política
deste ano, país afora, o outrora grande partido de
oposição não tem realmente muito o que dizer. As
medidas econômicas, madrastas com a classe média,
sáo da lavra de ministros inscritos nos seus quadros, o
que torna a situação mais difícil. No duro, o PMDB
vai ser obrigado a assumir na eleição deste ano uma
posição muito próxima da frase popularizada por
consagrada peça teatral: "Se correr o bicho pega, se
ficar o bicho come."

A revisão do salário mínimo, que sofreria uma
pequena elevação de 10% a 15%, nao deve ser,
apesar de muita gente apostar nela dentro do gover-
no, a grande medida de redenção popular e eleitoral
do PMDB É que, em setores os mais diversos da
administração federal, muita coisa que o Palácio do
Planalto planeja ou pensa fazer chega por linhas de
comunicações não identificadas aos ouvidos do gover-
nador Leonel Brizola.

A possibilidade de elevação do salário mínimo,
por artes das linhas de comunicações do governo da
Nova Republica, que registram vazamento, já é do
conhecimento do governador fluminense. Brizola,
sabe-se com segurança, gostou do tema e vai transfor-
má-lo numa das bandeiras que enfeitarão este ano os
palanques do PDT. S6 que. para desespero do
PMDB, o governador do Estado do Rio defenderá
um salário mínimo novo, não inferior a CzS 1 mil 80(1,
o que o deixará à vontade para capitalizar qualquer
decisão federal, se a elevação for pequena ou se
acabar não sendo nenhuma por força da campanha
que pretende desfechar.

Radicalização

No Rio, o PDS esta armando um esquema de
radicalização para a presente campanha eleitoral, que
terá duas vertentes. De uma delas se encarregará o
candidato a vice do cantor Agnaldo Timoteo, o
deputado federal Eduardo (ialil, que foi vice-líder da
Maioria no governo do general Ernesto Geisel.

A segunda vertente ficara a cargo do próprio
Timóteo. No primeiro caso, o plano pedessista visara
aos políticos do PFL, que serão mostrados como
fisiológicos. Galil teria em mãos documentos capazes
de provar que os pedessistãs que aderiram ao Partido
da Frente Liberal foram os que maiores vantagens
tiraram dos governos revolucionários

i imoteo vai procurar, por sua vez, atingir o
governador Leonel Brizola, em comícios e nos pro-
gramas eléffbrais gratuitos do I Rí;, para tentar
capitalizar um sentimento antibri/ohsta ,]ue julga
existir entre as populações de baixa renda, que se
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PACOTE SUPERECONOMICO.

dormitório duplex madrid.
Lindo dormitono em cere/eira com
cama de casal (1,28m - 1,88m) com
bau. 2 mesas-de-cabeceira. banqueta
es lotada. E mais: um armano com
9 portas, 4 gavetas e um espelho
panorâmico.

À VISTA3.890,
A PRAZO 4.275,

PACOTE SUPERECONOMICO.
Toda semana a promoção Casa

Feliz vai selecionar um grupo especial
de mercadorias. E se você comprar to-
das elas ao mesmo tempo, voce vai
pagar um preço total infinitamente
mais baixo. Agora, basta ficar atento
aos anúncios do Bonzáo. A cada se-
mana, um ou mais pacotes. Aprovei-
tando todos eles no finai da promo-
çâo você terá economizado um
bocado.

CREDITO TAMANHO FAMÍLIA
Na promoção Casa Feliz vocò tf

muito mais credito, porque pode ,ur
a renda de todas as pessoas de i
família. A única exigência' e que;
têm que morar no mesmo endeieç
Crédito Tamanho Família è rápido n
tem burocracias e garante ar. maiou
facilidades. Como você e sua fanulu
merecem.

DORMITÓRIO h*22»«
INFANTO-JUVENIL "fgj
PICOLO.
Para o auarto rr-^os^
do seu bambino ficar
mais belo. Com 3 peças om cerejeira.
Duplex de 4 portas, cama
de solteiro e mesa-de-cabeceira.

À VISTA 1.990,
A PRAZO 2.150,

SOFA CAMA SONOLAR. TT
Em tecido estampado. Com pestõmeados e 2 almotadas soltas com
botões. E detalhe. é odopedico para
você não ter probleminhas tanto na
hora de dormir quanto de sentar.

À VISTA i
A PRAZO

BELICHE CARAVELLE.
Unha rela. em pinus, cabeceiras com
detalhes em tubos na cor verde. Bonito
e pratico, tem opção para 2 camas de
solteiro. 0, 78mx 1,88m.

À VISTA C
A PRAZO

Uma 
promoção

SANYO
VIDEOCASSETE VHR 1.300 VHS
Tem garantia de 1 ano o tem tudo c
wcé espera de um videocassete
Sistema Deu contra Umidade, contr,
remoto sem tio slow-motiót),
programação para 14 cias e 4 c\en
8 horas oe gravação, com mas T-11

ESTANTE IDEAL
Pense numa estante composta de
2 bufês, 1 bar e 3 prateleiras. em
cerejeira legitima. Pensou? E não e
umaboaideu7

TVHPS14 14-(36 cm).
Veja só que qualidade, que imagem,
que som! A cores, vertical, portátil e
tem ate controle remoto.

A PRAZO

CONJUNTO ESTOFADO ALEGRETE.
Com sota e 2 poltronas em tecido
anza com listras em diagonal verde.
Vai ser a sensação da sua sala, de tào

.bonito que é! VIDEOGAME VG-2800.
Compacto Jogos sonorizados
Sistema PAL-M mm ótima
dehmção decore imagem.
E o melhor e que, no
Bonzâo, voce comora brincar,;
A VISTA 1.390,
A PRAZO 1.525,

\ ABAJUR CERÂMICA
j\ ITÁUA (PAR),

fíequintepara
Bumkwst&sala.

CONJUNTO UVING RIOS. *
Mesa de centro em tubo cremado, com
tampo de vidro, mais duas mestnhas
laterais. É charme que não acaba
mais. _

MIY5UB1SHI
TV 204020" (51 cm).
A cores, digital e sistema VHF ou UHF
O seu verdadeiro cinema, com o
conforto de sua própria casa

A VISTA 9.900,

A PRAZO 10.890,
8.910, POR 6.360I

'Ve/ttAa conAer^t a tu
loja. d<i tfonfo &tia

tA'o\te SPAoflfUnff

A PRAZO PELO CREDITO TAMANHO FAMÍLIA

KIT CHAMPION
Em laminado cerejeira Com 7 podas,
cnstaleira. 3 gavetas, puxadores
metálicos e pes reguláveis Pratico,
bonito e barato, so para você Nas
cores azul, manvm e amarela.

ESTANTE ACACIA.
Vamos apresentar Acácia a voce ela è
em cere/eira. tem 2 corpos. 1 bar.
portas moduladas e puxadores de
melai Agora venha ao Bonzào se
apresentar a Acacta.

INSTALAÇAO
GRÁTIS4 VISTA 7

A PRAZO
A VISTA C
A PRAZO

SALA NAPOLi.
Com 6 peças em maóetra fmus Bufê
com 3 ponas. com puxadores. Mesa
fas redonda (t,iOm diâmetro), com
pes cemta.is em verde escuro, e
cadeira em tubos na cor verde escuro,
encosto e assento em madeira ripada.
Você vai arrasar com tanta cfá-ne na
sua saia.

CONJUNTO COPA-COZINHA KARLA
Com 5 peças em cerejeira Mesa
redonda 0obravel(1m oe diâmetro) e 4
banquetas, com pes cromados. Aposto
como esse conjunto esta iazenao falta
na sua cozinha. Nas cores azul,
marrom e smarela
À VISTA 790, CONJUNTO SYSTEM SS-220

Um novo programa na sua vksa
em casa cmrm. e se ttefictam

A PRAZO
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Na compra deste kit furadeirá voce

ganha um desconto de 80,00 para
comprar este jogo de ferramentas.
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TRAMONTINA
JOGO DE FERRAMENTAS "FAÇA
VOCÊ MESMO".
Com 13 peças para você mesmo
martelar, atarrachar. cortar, medir e
tudo que a criatividade mandar Tudo
isso embalado para presente. Afinal,
você merece.

BARBEADOR POCKET.
E mais que portátil e sensível como a
sua pele liga e desliga com um
simples toque.SINGER

KIT FURADEIRA DE IMPACTO 3'8
Com maleta e acessórios. Fura
concreto e al\4enaria. Arregace as
mangas e realize suas idéias.
110 volts.

DESCONTOS CASADOS.
A promoção tamanho família ofe-

rece descontos especiais em várias
compras casadas. Por exemplo: você
compra uma furadeira Singer de im-
pacto e ganha um grande desconto
pra comprar um jogo de ferramentas
com 13 peças pro papai. Sâo ofertas
incríveis, que vão variar de semana pra
semana. Fique de olho nos anúncios
do Bonzão e não perca.

PROTEÇÃO POR CONTA DA CASA.
Na promoção Casa Feliz você

conta com essa garantia: se até 5 dias
após a compra surgir qualquer proble-
ma de fabricação no produto que você
comprou, entre em contato com a gen
te. A troca é imediata.

A PRAZO

A VISTA ¦ E£*y pQp wo,
A PRAZO PELO CRÉDITO TAMANHO FAMÍLIA

KONING
SECADOR.
Seus capelos vão adorar essa oferta.
Bivolt, superleve, automático, 2
temperaturas, 1.100 watts e muito
cannho.
A VISTA298,
A PRAZO 312,

APARELHO DE JANTAR SCHMIDT.
Com 20 peças, em fina porcelana
decorada floral. Se voce quer
realmente bom qosto com muita
classe, passe lá no Bonzão. Ate o
preço tem bom gosto

PURIZON yJr ¦
APARELHO DE OZÔNIO.
Bivott. com 3 teclas. Deixa a água
limpa como ela devia ser sempre.
Vanas cores.
A VISTA 799,
A PRVC 356,

1 ANO DE GARANTIA

Hp
CALCULADORA 12 C FINANCEIRA
PROGRAMAVEL.
A melhor maneira de resolver
problemas, equações, somas. Alem
disso, ela tem função de calenmb,
entre outras do seu quadro
supercompleto de programação.DEPÜRADORDE AR MAXIM'S.

Com elevado poder de sucção, o
depurado! Maxim's vai deixar sua
cozinha às datas. Para fogões de 4 a
6 bocas. 600 mm. Com coita e
purificador. Operação silenciosa e
acabamento em inox. Bivolt.

A VISTA J
A PRAZO

A PRAZO

tamanho família

oliveltl
MAQUINA DE ESCREVER
TROPICAL.
Tipo paica. portátil. Maleta para facilitar
o transporte. Assim o seu trabalho vai
ficar bonito e limpo em qualquer lugar.

A VISTA t
A PRAZO

GARANTIA
TOTAL DE 1 ANO

INSTALAÇÃO
GRÁTIS

A VISTA 15.900,
A PRAZO 17.490,

5*3.498,
Cônsul
REFRIGERADOR ET-3553 GRAN
LUXO.
Esse até o refrigerador. Tem 340
litros. 12 pes e uma vontade louca de
refrescar sua comidinha.
A VISTA3.200,
A PRAZO3.520,

gradiente
CONJUNTO SCALA 100.
Com recãver R-343 com 165 watts
digital: toca-discos TD-930, duas
caixas acústicas Master 100 e estante
rack opcional. Um som composto para
você com tanto carinho não da para
deixar passar.

A VISTA 8.550,
A PRAZO 9.405, GAZARRA m

ESCADA MOD. GIM.
Alumimzada. Sào 3 degraus para
bambos e grandòes resolverem seus
problemasENXUTA

SECADORA PLÜS-MOD. 040.
Automática, com timer, para você não
perder tempo. Suas roupas agora vão
ter o tratamento que merecem. Na cor
branca. 110 volts.
A VISTA 1.299,

A PRAZO 1.425,

TABU A DE PASSAR CAMPO
GRANDE
Ja vem com porta-ferro e suporte para
roupas Ela vai ajudar você a passar
bem melhor

BBflP
RADIO-RELÓGIO RR 2.000.
Chega do tique-taques e
despertadores barmentosl Vamos
agora de radio-relogio digital, eletrônico
e com musiquinha AM ou FM, para
dormir bem e despertar melhor ainda.

LINHA 86
A VISTA2.600,

A PRAZO2.860,

SONY
MICRO-SYSTEM CFS 3.000.
Estéreo, com 7 laixas, a pilha ou luz.
Portátil, para você estar sempre muito
bem acompanhado pelo som incrível
que ele tem.

GRATtSKA COMPHA D€ QUALQUER WKIPO VOC.f GANrkA FITA COM CURSO BASIC.UMA ASSINATURA DA Rt:VISTA INFO FITA COM 4 JOGOS ET^zzzmmses FITA COM 50 PROGRAMAS

3 ANOS DE GARANTiA

A VISTA i
A PRAZO CONGELADOR BCM-27-L

Vertical Com 270 litros, para manter e
conservar seus alimentos direitmho. HDNARK

BICICLETA BMX SUPER STAR
EXPORT UNE ARO 16
0 melhor exercício e o melhor iazer
No Bcnzào voce vai pedalando,
pedalando com preço pequenino,
pequemno

A VISTA u
A PRAZO

À VISTA 1
A PRAZO

COMPUTADOR MC 1000 COLOR
CPU Z 80-3. 58 MHZ clock. .menona
RAM 22 bytes, expansão AT 70 k.
RAM 16 Kbytes, teclado tipo Ouerty
So mesmo o computador MC 1000
para guardar tantos aados

A VISTA 1
A PRAZO

A VISTA i
A PRAZOFOGÃO CHA TEAU BFN 51-Y.

4 bocas, acertttmerio automatico total,
estufa e dispositivo ce segurança no
tomo. Seguramente uma ótima oferta.
Várias cores

1 QQfS
MICROCOMPUTADOR HOT BTfjB
8000
Compute essa olena çomputaaor ar
80 bites de memona RAM. alta:
resolução grafica. 16 K de memore d<
vídeo, tecnologia MSX

RADIO RP 20.
Orna so que gostoso: e mrtátí e tem
um sonzinho'AM ou FKi dependendo
sóaevocê

WBaE

CD
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GARCIA

0 imperador das Gerais

Ricardo Amaral

Belo Horizonte — "Hélio, você joga
muito com o tempo e está sempre ganhando.
Um dia, o tempo pode ganhar de você". O
comentário do presidente Tancredo Neves foi
lembrado ao governador Hélio Garcia na
noite de terça-feira pelo ex-prefeito de Belo
Horizonte Ruy Lage. "Estou enojado disso
tudo, e não quero mais saber desses depu-
tados", respondeu Hélio Garcia.

Na terça-feira o tempo derrotou pela
primeira vez o político que se acostumou a
jogar com ele ao longo de uma carreira de 24
anos. Depois de protelar irritantemente a
indicação de um nome para sucedê-lo no
governo de Minas, Garcia viu seu escolhido —
o deputado Joaquim de Mello Freire, presi-
dente do PMDB mineiro, — renunciar, sob
pressão do partido, jogando por terra um
projeto político destinado a terminar no Palá-
cio do Planalto.

Derrotado pelo tempo, o governador de
Minas não estará hoje na convenção que
escolherá o candidato do PMDB entre dois
nomes que não contariam com seu apoio — o
líder do governo na Câmara, Pimenta da
Veiga, e o ex-prefeito de Contagem Newton
Cardoso. Mas a sombra de Hélio Garcia paira
sobre os 1 mil 427 convencionais. Eles sabem

sem Garcia, difjnlmmtp n vmrrinr da
convenção chegará ao Palácio da Liberdade.

— Q maior partido de Minas não é o
PMDB. E o Palácio da Liberdade — costuma
repetir o deputado Israel Pinheiro Filho.
Consciente de seu poder, Garcia abandonou o
PMDB à própria sorte e deixou no ar a
ameaça de jogar sua força eleitoral no candi-
dato do PDS, o senador biônico Murilo Bada-
ró, seu companheiro de pensão e de CPOR,
na juventude.

Foi a pedido de Garcia que Badaró, em
vez de fechar um acordo com o senador
Itamar Franco, candidato de coligação PL-
PFL, adiou para hoje a convenção do PDS
que o lança candidato. O governador queria
que o PDS esperasse uma definição do quadro
no PMDB. Badaró jogou com o tempo e pode
ganhar. O provável vencedor da convenção
pemedebista, Newton Cardoso, é baiano, co-
mo Itamar. "O Hélio sabe que, entre dois
baianos e um mineiro, o eleitor não terá
muitas dúvidas", diz um amigo de Garcia.

O desenlace da sucessão mineira vai
juntar-se à conta de proezas de Hélio Garcia,
um cafeicultor (mais de um milhão de pés) de
55 anos, nascido em Santo Antônio do Ampa-
ro, pequena cidade (dez mil habitantes) do
Oeste üe Minas, que possui, além de fazendas
de café, o segundo mais moderno aeroporto
do estado. "Se eu não fizesse alguma coisa por
Santo Antônio, quem iria fazer?", defende-se
Garcia, responsável pela obra.

Filho e neto de políticos. Hélio Garcia é
udenista de berço e pessedista de coração. O
avô, Antônio Carlos Carvalho, fundadoi do
Banco de Minas Gerais, assinou em 1943 o
Manifesto dos Mineiros, potno de referência
de ex-udenistas como Magalhães Pinto, Mil-
ton Campos e Pedro Aleixo. O pai, Júlio
Garcia, foi eleito pela UDN em 1947 prefeito
de Perdões.

— Estou precisando de um deputado na
sua região — pediu certa vez o governador
Magalhães Pinto ao velho Júlio Garcia. "Pois
conte com o meu menino, governador", de-
cretou Garcia. "Meu menino", então com 32
anos, elegeu-se deputado estadual pela UDN
em 1962. Contrariando uma tradição mineira,
foi líder do governo na Assembléia Leçislati-
va, indicado por Magalhães, em seu primeiro
mandato.

Mas é entre os mestres do velho PSD que
Hélio Garcia busca inspiração para o exercício
do poder. 

"Quem ganha eleição é obra. meu
filho, não é discurso, não", ensinou Hélio
Garcia aos candidatos às prefeituras de Belo
Horizonte e das 13 estâncias hidrominerais do
estado nas eleições de novembro passado: 

"O
Juscelino se elegeria qualquer coisa no Brasil,

Sorque 
fez muita obra e pouco discurso",

uscelino Kubitschek era do PSD e o ex-
udenista Garcia quer deixar uma obra em
cada município.

Do PSD também eram os ex-
governadores Benedito Valadares e Israel
Pinheiro. Com Benedito, Garcia aprendeu as
manhas da articulação política no interior de

Minas. "Quando você está no governo, tem
que ir na cidadezinha do interior e ganhar o
cabo eleitoral mais forte para o seu lado. E
assim que o partido cresce", ensina o governa-
dor. Dos mais de 500 prefeitos que o PDS
elegeu nos 722 municípios mineiros cm 1982,
restam pouco mais de 300. A maioria o
governador trouxe para o PMDB.

De Israel Pinheiro, Garcia resgatou o
estilo nada protocolar de governo. Israel não
cumpria agenda e distribuía palavrões pelos
corredores do Palácio da Liberdade. Hélio
jamais reuniu seu secretariado, toma decisões
pela madrugada, despacha à beira da piscina,
não troca seus pontos prediletos — o bar do
Clube Atlético Mineiro e a Petisqueira do
Primo, no Bairro de Lourdes — por nenhum
compromisso oficial.

Sua marca registrada não vem nem do
PSD nem da UDN, vem dos coronéis do
antigo PRM que reinaram na política mineira
até a redemocratização de 1945. É como um
senhor em sua fazenda que o governador trata
os políticos que o cercam e ele não tem
nenhum escrúpulo em disfarçar seu inquestio-
návei senso de poder.

— Político é igual a porco no caminhão.
Quando arranca, eles ficam chorando e gru-
nhindo, mas quando o caminhão começa a
•anH'ar pIpc vão çp arnmnHanHo rarla um em
seu canto, só pelo balanço do carro — com-
para.

repetiu a mesma fórmula da eleição para
prefeito. 

"Mas errou na dose", sentencia um
amigo.

" — O Hélio se esqueceu de preparar o
Mello Freire, um bom nome, que une o
partido mas é desconhecido. Depois não havia
mais tempo para consertar — avalia o amigo
Ruy Lage. Ele não contava também com o
grunhir dos porcos. Mesmo informados, du-
rante um almoço no Palácio das Mangabeiras
domingo passado, de que Mello Freire era a
opção do governador, os três postulantes
rebelaram-se contra o imperador das Gerais.

Durou pouco a rebeldia. Apenas o tem-
po suficiente para que o candidato, acossado
pelos outros, decidisse renunciar, jogando o
governador também para fora da disputa. A
consciência de que a ausência de Hélio Garcia
no comando da campanha inviabiliza qual-
quer candidatura do PMDB fez os candidatos
e a executiva do partido subirem ao Olimpo
das Mangabeiras para pedir clemência ao
mestre. Em vão.

— Já devia ter aprendido que vocês são
uns burros, que só pensam em vocês mesmos
e se esquecem da nação. Devia ter aprendido
isso quando tive que comprar cinco deputados
do próprio PMDB de Minas para votar no Dr
Tancredo no Colégio Eleitoral — esfregou o
governador na cara de um integrante da
aeeüma.

"Político é igual a

porco no caminhão.

Quando arranca, eles

ficam chorando e

grunhindo, mas quando
o caminhão começa a

andar eles vão se

acomodando cada um

em seu canto, só pelo
balanço do carro

Governador Hélio Garcia

mBBmmmammaam
No comando da política mineira. Hélio

Garcia recebeu, do PMDB, mais de uma
oportunidade de confirmar a tese. Foi assim
na escolha do candidato à Prefeitura de Belo
Horizonte. Os mais de dez postulantes, todos
maus candidatos, teceram bravatas e ameaça-
ram rebeldias. Hélio impôs seu candidato,
venceu com brilho uma eleição que parecia
perdida. E os porcos se acomodaram no
balanço do carro.

Por que não seria assim na escolha do
candidato ao governo? Garcia jogou mais
uma vez com o tempo e anunciou, na undéci-
ma hora, o candidato que lhe parecia melhor.
Ao contrário da maioria dos políticos brasilei-
ros, o governador de Minas acredita em
pesquisa e foi trabalhando com números que
ele escolheu o obscuro deputado Mello
Freire.

Nenhum dos postulantes declarados ao
governo — além de Cardoso, os deputados
Carlos Cotta. Leopoldo Bessone e Ronan
Tito — apareceu forte nas pesquisas que o
governo de Minas encomenaou. Elas indica-
vam também que o governador é mais popular
(70^) do que o PMDB (50% das preferên-
cias), que uma postura de esquerda, como a
de Pimenta da Veiga e Tito. não atrai mais
que um em cada cem eleitores e que 70% dos
mineiros elegem a honestidade como primeiro
requisito do candidato.

Manipulando estes números. Garcia con-
cluiu que o honrado Mello Freire, que mora
numa casa modesta em Belo Horizonte, seria
um candidato tão bom como os outros postu-
lantes para disputar uma eleição que seria
mais um julgamento do atual governador do
que uma disputa entre partidos. Hélio Garcia

Antes da renúncia de Mello Freire, Gar-
cia havia alertado postulantes preteridos e a
executiva do partido, numa sala do Palácio da
Liberdade: "O nome é esse. Podem marcar
no relógio. Domingo, eu vou passar na con-
venção ãs 14h30min. pode marcar no relógio.
Deixo o meu voto e volto para casa. Se o
Mello Freire ganhar a convenção, vamos
vencer essa eleição com dois milhões de votos
de frente. Se der outro nome, eu vou para o
exílio".

O PMDB não ouviu a advertência e se
arrependeu. "Nós prestamos vassalagem ao
Hélio todos esses anos e nos rebelamos na
hora errada. Não havia tempo nem para ele
nem para nós", queixa-se um correligionário
do deputado Ronan Tito. "Na segunda-feira
mesmo ele pode parar todas as obras do
;overno, e aí eu quero ver candidato do?'MDB 

ganhar eleição", teme o pemedebista.
E pode mesmo. Hélio Garcia transfor-

mou Minas Gerais no paraíso da construção
pesada. Há obras por todo o estado, principal-
mente em Belo Horizonte. De 1972 a 82,
sucessivos prefeitos da Arena e do PDS invés-
tiram 21.2/3 ORTNs em obras na cidade. Em
dois anos como prefeito e como governador,
Hélio Garcia investiu 25.909 ORTOs. "Eu

busco dinheiro onde o dinheiro estiver", ga-
ba-se o governe dor.

Mas há um segredo que apavora o
PMDB. Amigo de empreiteiros, Hélio Garcia
faz obras até sem dinheiro. Sua palavra é o
que basta para que as companhias gastem
capital próprio nas obras, certas de que um
dia o pagamento virá, no fio do bigode. A
mesma palavra que toca as obras, pode para-
lisá-las.

Pode parecer loucura, mas tudo se espe-
ra de um homem que dá férias coletivas a seus
secretários, apenas por constatar que alguns
já se encontravam em férias de fato. Ou que
demite sete secretários de uma só vez, devol-
vendo-os a seus lugares na Assembléia Legis-
lativa, apenas para punir a rebeldia de um
suplente de deputado, e que satisfeito com o
castigo, convoca de novo os secretários, re-
conauzindo também os suplentes punidos.
Um homem que ironiza a própria magnanimi-
dade, dizendo que os suplentes se beneficia-
vam de "um indulto de Natal", como se dá
aos presos.

Pode-se esperar tudo de um homem que,
uma semana antes de assumir o governo do
estado mais conservador do Brasil, desquita-
se da mulher, Margarida Silésio de Araújo
Milton, e deixa Mmas sem primeira-dama.
Pode-se esperar que ele dê a volta por cima ou
até que renuncie a tudo e abandone a política,
como fez no período 70 a 75, "por simples
desgosto".

— Não nasci com mandato, não preciso
disso — desdenha o coronel Hélio Carvalho
Garcia.

Ele arregaçou as mangas até os

cotovelos: 
"Eu 

quero é brigar 
'

Belo Horizonte — Quando anunciou o
nome do deputado Joaquim de Mello Freire
para sucedê-lo. na segunda-feira passada, o
governador Hélio Garcia acrescentou a cena
dois ingredientes bem a seu gosto: primeiro,
a surpresa, que colheu quase todos os pre-
sentes; depois, uma farpa disparada contra o
governo federal e o governador de Brasília,
José Aparecido de Oliveira, a quem acusou
de tentar corromper a sucessão mineira.

Em meio às manifestações de rebeldia
que o governador ouviu em seguida, pela
escolha de Mello Freire, o deputado estadual
Antônio Faria, da executiva do PMDB mi-
neiro, lembrou-se de chamar a atenção de
Garcia para o destempero das acusações.
"Isso pode dar uma briga feia com o Sarney e
o José Aparecido", alertou Faria.

O governador ouviu calado a observa-
ção. Em seguida, arregaçou as mangas da
camisa esporte até os cotovelos e exibiu os
punhos. "Eu quero é brigar mesmo", avisou.
Nem tanto com o presidente José Sarney.
mas com o governador José Aparecido, que
dissimula seu desafeto por Hélio Garcia
desde que foi preterido em favor dele para
ser companheiro de chapa de Tancredo Ne-
ves nas eleições de 82.

Naquela segunda-feira. Hélio Garcia es-
tava particularmente irritado com dois lances
nos quais viu o dedo do governador de
Brasília para interferir na sucessão mineira.
Primeiro, ele soube que o presidente do
Banco de Brasília, Olaír Zenir Leite, prepa-
rava-se com cofres e bagagens para cornan-
dar em Belo Horizonte a campanha de
Itamar Franco, candidato do PL apoiado por
Aparecido.

Irritou mais o governador uma segunda
manobra, conduzida pelo secretário especial
de Ação Comunitária da Presidência da
República, deputado Aníbal Ieixeira
(PMDB-MG), eleito em 82 com a ajuda do
ex-prefeito de Contagem Newton Cardoso.
Teixeira colocou a Seac a serviço da candida-
tura de Cardoso, justamente a que mais
interessa aos projetos de Itamar e José
Aparecido, por ser a que mais enfraquece o
PMDB mineiro.

Na semana que precedeu 0 anúncio do
nome de Freire, Teixeira desembarcou em
Minas buscando convencionais do PMDB

para seu candidato. Informado, o governa-
dor acompanhou, com a ajuda da G-2, o
Serviço Secreto da Polícia Militar de Minas
Gerais, todos os passos do secretário cm
Minas. O trabalho gerou um minucioso dos-
siê, que inclui até o relato de uma reunião de
Teixeira com D Risoleta Neves às 3h.

O agente secreto porém se enganou ao
ver Teixeira tomar o elevador do Edifício
Niemever. em frente ao Palácio da Liberda-
de, naquela madrugada. Não sabia que, alem
de D Risoleta, Teixeira também mora no
piedio, como se esclareceu depois. Mas o
restante do dossiê foi 0 suficiente para que o
governador bradasse: "Sei quem eles com-
praram, por quanto e a que horas .

Garcia nào se dá com Teixeira desde que
este, recém-eleito! foi o mais incisivo depu-
tado mineiro na disputa por nomeações poli-
ticas. Vê em sua indicação para a Seac uma
artimanha do governador José Aparecido,
antecipando-se em manobras para influir na
sucessão mineira.

Não foi por acaso que o governador dc
Minas rejeitou, desde o inicio, a candidatura
do senador Itamar Franco. As ligações de
Itamar com José Aparecido nasceram na
antiga UDN e frutificaram em 1970. quando
Itamar saiu da Prefeitura de Juiz de Fora
para eleger-se senador pelo PMDB, com o
apoio do udenista Magalhães Pinto, que lhe
abriu as portas do Banco Nacional, do qual
Aparecido é diretor licenciado.

Durante a formação do PP. Itamar Fran-
co foi o nome utilizado por Magalhães Pinto
numa mistrada tentativa dc evitar a candida-
tura de Tancredo Neves ao governo do
estado. Magalhães e Aparecido defendiam
uma coligação com o PMDB com Itamar na
cabeça da chapa e José Aparecido como
vicei Veio a fusão dos dois partidos, Tancre-
do fortaleceu sul candidatura e Itamar abriu
mão de disputar o governo.

Veio também um enfarte que levou José
Aparecido à mesa de cirurgia em Cleveland,
listados Unidos. Na volta. Magalhães Pinto
havia percorrido o caminho de volta ao PDS,
Tancredo Neves era candidato ao governo e
o vice era um político pelo qual o próprio
Tancredo se havia encantado: o também ex-
udenista Hélio Garcia.
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QUERCIA

Uma candidatura em declínio

Henrique José Alves

¦ , T" Á políticos que tentam ganhar eleição com
•l-1 °^ras públicas. Outros, com belos discur-^ sos ou velhas promessas. E outros, ainda,
>m apertos de mão. E o caso de Orestes Quercia,
niilista de Pedregulho, 48 anos, casado há apenas

;), candidato do PMDB ao governo de São Paulo,
esde que foi indicado pelo partido, ao cabo de
tensas negociações internas, Quercia didica-se a•puir pacientemente uma única e surrada estraté-
i eleitoral: o corpo-a-corpo com o eleitor, de rua

n rua, de porta em porta. Até 15 de novembro, ele• ineja apertar a mão de 900 pessoas por dia. Serão
;3 mil e 5(X) meses 105 dias até lá.

— Isso sempre deu muito resultado. Se dá
rto nos Estados Unidos, por que não vai dar certo

i i Brasil? — indaga Quercia, que se espelha na
atpanha eleitoral de Jimmy Carter para presiden-
dos Estados Unidos. Ele sahe, contudo, que não

o poucos os que, em seu próprio partido, acham
ie para se eleger governador de São Paulo não
;ta apenas sair por aí apertando a mão de quem

.contrar pela frente. Afinal de contas, 105 mil
ssoas representam menos de 1% do eleitorado do
lado— 15 milhões — e, além do mais, quem pode
rantir que um aperto de mão é um compromisso

¦ voto? Aliás, o maior desafio de Quercia é
stamente esse — provar a todos, do mais humilde
bo-cleitoral do PMDB ao presidente José Sarney,
le tem mais chances de derrotar o candidato do
DS, Paulo Maluf, do que o candidato do PTB, o
npresário Antônio Ermínio de Moraes. Isso, a

C ida dia que passa, torna-se mais difícil, pois o
r .aior problema de sua campanha para governador
ç que ela não tem um tom, um rumo, uma marca
r librada. Quercia não cria fatos políticos, não

vantu tumiiü, não toma iniciativas. Todon cohrnm
ífhe uma definição, mas ele acredita que não se
Víiefinindo sobre coisa alguma poderá ganhar mais
Jíütos. E como se achasse possível fazer uma campa-
; r.ha sem idéias.

O corpo-a-corpo com o eleitor pode não ter
físsas milagrosas propriedades que Quercia confere.
•J ias, que nessa arte ele é um mestre, isso ele é. E'1: .crível a desenvoltura e simpatia com que a prati-•:í í, em contraste com o jeito tímido e encabulado de

v atros políticos do PMDB, como o senador Fernan-
?j!o Henrique Cardoso. Parece que Fernando Henri-
:ç>ue, candidato à reeleição, tem vergonha de se
submeter àquele ritual. Esteja onde estiver, seja na

Para ser o
anti-Maluf, Quercia

aposta todas as fichas
na força eleitoral do

PMDB e seu exército de
militantes espalhados por

todo o estado

m

tenho

medo

de

Reagan"

Muammar Kadhafi

Assista pela Rede Bandeirantes
entrevista exclusiva do líder
muçulmano Muammar Kadhafi,
à nossa repórter Marília Gabriela.
Mais um furo internacional
do Departamento de Jornalismo
da Rede Bandeirantes.

Canal 7

Neste domingo
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grande São Paulo ou no interior. Quercia desce do
carro em uma esquina estrategicamente escolhida e
não pára mais. Com roupas de cores sóbrias —
quase sempre uma calça de tergal e uma camisa
social com a manga arregaçada — sapatos pretos e
antiquados, ele entra em cada loja, bar. armazém; e
cumprimenta a iodos. Todos mesmo, sem exceção.
Depois, atravessa para o outro lado da rua. e
recomeça tudo. Se por acaso percebe que se esque-
céu de apertar a mão de alguém, volta em passos
rápidos, quase correndo, c se derrama em sorrisos e
abraços. "Sou Quercia. Ajude a gente aí", costuma
dizer. Ou então "Preciso de seu apoio", sem muitas
variações.

— Cabo eleitoral
F.nquanto isso, seus cabos eleitorais, em sua

maioria recruta 'os entre amigos de infância em
Pedregulho, uma pequena cidade da região de
Ribeirão Preto, tratam de distribuir santinhos e
panfletos de toda espécie] nas cores vermelho e
preta do Flamengo e do PMDB. Estacionada na
esquina, uma velha Kombi, equipada com modesto
aparelho de som, se encarrega de associar o candi-
dato ao mais importante cabo eleitoral do PMDB
nessas eleições de 15 de novembro — o Presidente
Sarney. "Vote em Quercia O candidato do PMDB,
o PMDB do Plano Cruzado, da estabilização econô-
mica. do congelamento de preços", brande o locu-
tar, megafone em punho tentando tirar proveito
eleitoral do fim da inflação. Pouco importa que
Sarney não morra de amores por Quercia O
negócio é pegar carona na sua popularidade, depois
do Plano Cruzado.

Nesse passeio eleitoral pelas ruas de São
Paulo, Quercia tem resposta para tudo. Na semana
passada, ao visitar o município de Bernardes. na
região do Alto Sorocabana, ele apertou a mão do
lavrador I ms Roberto de Oliveira -M anos e ouviu

invariavelmente. Resumindo: é um discurso mono-
tono, medíocre, que não convence, apesar da
estudada gesticulação com os braços.

Não e só isso. Na terça-feira da semana
passada, por exemplo, ele derrapou numa rápida
entrevista à imprensa, ao desembarcar no acanhado
Aeroporto Adhemar de Barros. no município de
Presidente Prudente, lambem na regiáo do Alto
Sorocabana. Cometeu um clamoroso erro de portu-
gués, ao empregar o tempo de verbo "propor"
erradamente. Se o lapso passou despercebido aos
políticos locais e ate a alguns repórteres, Fernando
Henrique, exigente intelectual, fez cara de proíes-
sor que olha para um aluno que não aprendeu a
lição. Os assessores do candidato não deram muita
importância ao olhar de repreensão do senador.
Eles reconhecem que o forte de Quercia não e a
cultura.

Maleabilidade
Mas nada assusta tanto a cúpula do PMDB

quanto o que Quércia deixa de di/er. "Ele realmen-
te precisa ser mais afirmativo", admiti um dos
integrande do estado-maior da campanha do atual
vice-governador, com a condição de que não seja
identificado. "Ele esta maleável demais". Sua pas-
sagem por Bernardes ilustra isso. Quando ia che-
gando ao município. Quércia recebeu um insólito
pedido do prefeito Manoel Inácio, o Pernambuco,
que dirigia o carro. "Aqui. vê se você não fala em
reforma agrária, porque a gente vai comer dos dois
lados. Olha só a quantidade de fazendeira que vem
ai atras", avisou Pernambuco, que chefiava Unia
enorme caravana. O que ele queria [dizer — c
Quércia que não é bobo entendeu — e que ali o
PMDB poderá ter o voto tanto dos 

"fazendeiros

quanto dos lavradores e que não convinha desagra-
dar os primeiros falando em algo que eles não
querem ouvir. Quércia riu e acatou o esperto

um apelo. "Se o senhor se eleger governador,
lembra da gente", pediu Luís. "Nós somos lavrador,
cansado e sofrido". Sem pestanejar. quase mecanil
camente, Quércia devolveu: "Pode deixar. Não vou
esquecer de vocês. Eu também sou agricultor",
respondeu, apertando novamente a mão do traba-
lhador rural. Ora, faz mais de 30 anos que Quércia
não pega numa enxada, embora seja hoje em dia
um rico fazendeiro. O fato é que ele não precisou
mais do que poucas frações de segundo para desço-
brir uma resposta que agradasse aos ouvidos do
lavrador.

Erro de português
Mas o que ele diz — e hão apenas como diz —

também traz dores de cabeça a cúpula do PMDB
paulista. Quércia desdobra seus discursos !e cam-
panha em três linhas bem distintas: desenvolvimen-
tisia, nacionalista e municipalista. Mas são todos
iguais, seja qual for a platéia — um conjunto de
promessas vagas e palavras de ordem ocas, da época
em que o falecido Movimento Democrático Brasi-
loiro," o MDB, combatia a ditadura, como "demo-
cracia com justiça social" ou "fortalecer a agricultu-
ra". Ate as mínimas expressões ele decorou."Pro-
pus a emenda da Constituinte ainda no tempo em
que essa palavra dava choque nos generais", repete

conselho, c orno quem pisa em ovos, talou em seu
discurso de política agrícola, na necessidade de
modernas tecnologias, em sua condição de político
do interior, no sofrimento dos posseiros — menos
em "reforma agrária".

É precisamente essa maleabilidade, admitida
por aliados e explorada por adversários, que Quer-
cia insiste em cultivar. Definir-se, quem sabe o
fizesse perder os votos de uma area ou de outra.
Talvez por isso. Quércia prefere não falar de seus
adversados a não ser de Maluf, mesmo sem jamais
citar seu nome: refere-se a ele sempre como "a
direita" ou ò*"antigó governo". Na cidade de
Teodoro Sampaio na semana passada, ele foi no
entanto obrigado a endurecer o jogo. Ao ver a
praça municipal cheia de cartazes de Maluf, Quer-
cia bateu duro em quem se torna cada vez mais a
maior ameaça ao reinado do PMDB em São Paulo:

— Esse pessoal do PDS colou esses cartazes
para me provocar. Mas o candidato deles sempre foi
um puxa-saco dos militares, o responsável pelo
escândalo da Lutfalla. o candidato dos ricos contra
os pobres — atacou Quércia diante de uma platéia
de mil pessoas.

Para suprir todas as deficiências de campanha,
Quércia aposta todas as fichas em quatro letras
mágicas — PMDB. E no exército de diretorios que

ajudou a organizar, sobretudo no interior, que ele
confia Pois a candidatura de Quercia não se apflia
em nenhum segmento social — nem na Igreja, nem
nos sindicatos, nem na imprensa, nem nos intelêc
tuais. nem nos empresários, nem na universidade
Ela está pendurada exclusivamente na burocrawia
do partido. Daí em grandé parte sua fragilidade
Mesmo assim, ele não pode confiar tanto, pois o
edifício que construiu dentro do l'MOR èxibe
rachaduraS por todos os lados Aie quando, npr
exemplo, Fernando Henrique, o guru da esquerda
do partido, vai apoiá-lo, pergnntam-se tuariameute
os assessores de Quércia

O governo Sarnex não está nem um pouco
preocupado com a sorte do candidato. O presidente
está de braços cruzados porque, entre outras coisas,
se convenceu de que Quércia não tem qualquer
chance de vitória. I o ministro da Fazenda. Dílson
Funaro, reza todos os dias peja candidatura lie
Antônio Emnrio, de quem e amigo

Para Quércia, seu pior advèrsariò e a imprên
sa. De emissoras de rádio, então, Quercia nem
gosta de falar Controlados por Maluf. um poderoso
grupo de comunicadores sociais líderes de audiência
em seus horários dedica-se a bombardear di.ma
menle sua candidatura, a começar pelo radialista
Afanásio Jazadi! candidato a deputado estuudtiul
pelo PDS. Por pressão do PMDB, o Ministério das
Comunicações tirou Afanásio do ar, com o pretexto
de ter feito ofensas a Montoro e sua tamjlra Mis
logo ele voltou à carga. Agora. Quércia procVhi
ampliar seus espaços nós noticiários das radíds para
tentar proteger-se do logo Cerrada mis comunicaSao-
res. O problema e que não ha muito dinheiro para
isso. Além de todos esses problemas, a campanha
de Quércia ainda por cima e pobre, em conipiiraçáo
com a de Antônio Ermfrio ou a de Maluf

E dura a vida de Quércia. Apesar disso, ele st1
m:<ntt'm rni cvtvlrnft' t'orm:< tisin IVimmi H.vm
o cooper diário no bairro do Ibirapúera — onde
mora em uma bela casa com a médica Alàfde
Barbosa. 2N anos, descendente de suecos — mas os
atropelos da campanha so lhe roubaram ate agWía
dois quilos. Diz que, apesar de toda a contusão, éfcja
lindo um livro delicioso. Contos Estrangeiros, uma
seleção de contos consagrados de autores èstfangci
ros, embora seus adversários digam que ele não e
muito chegado a livros, seja de autores estrangeiros
ou nacionais. Diz que um dos segredos de Vtía
vitalidade e uma boa alimentaçao — sempTe (|úc
possível, à base de frutas e verduras I despreza
vitaminas ou remédios. Não fuma e bebe o mínimo
possível.

O infarto do ex-prefeito Mário Covas, candi
dato a senador em sua chapa, o fez colocar suas
barbas de molho. Há 15j dias. submeteu-se a um
minucioso check-up numa clinica de Campinas,
cidade da qual foi prefeito e onde construiu stia
carreira política. O resultado foi o melhor possível"Depois do negocio 'o Covas, fiquei com medo,
mas, graças a Deus, está tudo bem", conta Nfto
tem mais tempo de ir ao teatro ou ao cinema e nflb
pára mais em casa; Constantemente e obrigado a
trocar o número do telefone. "Talvez tenha qjflb
mudar de novo, porque o movimento e msuporl.i-
vel".

Botschaft und Generalkonsulate der

Bundesrepublik Deutschland
teilen mit:

Am 25.01 1987 findot dle Wahl zum Deutschen Bundestag start
Doutsche. die ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland einschliesslich des landes Berlin leben und dort keme Wohnung mehr
innehaben, kónnen bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen. wenn sie

- in den Gebleten der übrigen Mitgliedstaaten des Europarates leben oder
- in anderen Gebieten leben, sofem seit dem Fortzug aus der Bundesrepublik Deutschland und bis zum Wahltag nicht mehr ais zehn

Jahre verstrichen sind
und vor ihrem Fortzug mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland emschliesslich des Landes berlin
gewohnt oder sich sonst gewõhnlich aufgehalten haben;

In ein Wáhlerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind Diese Emtragund erfolgt nur aut Antrag Der
Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen, er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden Emern Anrrag. aer erst
am 04.01 1987 oder spâter bei der zustandigen gemeidebendrde emgeht. kann nicht mehr entsprochen weroen (§ 18 ABS 1 der
Bundeswahlordnung)

Antràgsvordrucke (Formblàter) sowie informierende Merkblâtter kõnnen
bei den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland.
beim Bundeswahlleiter. Postfach 55 28. D-6200 Wiesbaden. oder
beim Oberstadtdirektor der Stadt Bonn, Stadthaus. Berliner Platz 2, D-5300 Bonn 1,

angefordert werden.
Weitere Auskünrte erteilen die BotschaHen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland

Encontre

seu^M

Nas 300 lojas do Rio Sul, certamente
você encontra o melhor presente
para o seu pai. E encontra também

uma promoção de pai para filho:
no Rio Sul você ganha 75% do valor

de sua primeira mensalidade do

melhor Plano de Saúde que o país
conhece.

p® Ri© Sul

m

no&ul

shopping center
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Como Montoro

podo influir

Segurança, firme/a e dtxv
são. Não e o slogan do cândido
to do PTB. Antônio Hrmíridde
Moraes, ou tampouco do can-
didato do PDS, Paulo Maltil.
mas poderia ser Afinal de c®-
tas. se o governador de Sito
Paulo, Franco Montoro, ito
PMDB. ganhou uma fama, í a
de inseguro, mole. indeciso
Mas esse ê o slogan do cândida-
to do partido do Mvernad^f
Orestes Quercia. i tem um in-
disfarçável objetivo: demons-
trar ao eleitor que ele não e
igual a Montoro

A imagem de Montoro e um
dos nos que amarram ,1 camli-
aatúra de Quercia I- o mais
curioso e que todos os politi
cos. de todos os partidos, atíti
dos ou inimigos, reconhecem
que ele le/ um bom governo,
voltado para o social e com
vastas ramificações pelas cida-
des do interior, l orajfi obraji e
mais obras em educação, shu
de. saneamento básico e assim
por diante. O problema e que
Montoro não soube vender a
imagem de seu governo como
um bom produto eleitoral O
que ficou na cabeça do eleitor
foi a imagem de um Montoro
distante, trancafiado no palácio
e tutelado pios filhos h. as
sim como o governador firòu
votos de Fernando Henrique
nas eleições para a piefeilui.i
ila capital no ano passado, po
de tirar de Querua agora. 1
Quercia sabe di^so

O alto comando da campa-
nha de Quercia reclama qttf
Montoro não está &abe{wt>
transformar a gigantesca m,i
quma administrativa sob sep
controle num imenso baú 4^.
votos e de apoios "I ra so.vK
apertar O botão", l.unenÇt
Quercia. E- tudo ficaria mais
fácil para sua candidatura e t>
PMDB "Para o Montoro d<j
nntir alguém e um parto eórj-
ta Fernando Henrique

Quercia e Fernando Henrvt
que tem razão Mas nem tanto.
A partir da próxima scman.t
por exemplo.. Montoro. a pedi
do de Quércia. vai cumprir uii
rush de ínsucuriicôes dc

rod4
- !: v

iuefci|
n quí

inaugurações dt
Ser.:. , hospitais
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e merece um tv Phika-^Hitachi da Carson!,
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iittlL 51cm (20"). iVluito mais que um TV estereo. Som estereo de 20W c/duas caixas acusticas.

HT1~1 
I Imagem Super Focus. Controls remoto destacavol com 35 opera^oes.
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FUND A DOBBS Avista 14.990,oo

De Almofadas Concavas —— 
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iz ars =ntPccJtc2 I XCmp^ 5 de 3.288,00 
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16-440,00
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e merece um tv PSiiko-Hitachi da Carson!
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PHILCO HITACHI

UM NOVO CONCEITO DE

COR SOM E IMAGEM.

MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PHILCO-HITACHI PAVM 2050
51cm (20"). Muito mais que um TV estéreo. Som estéreo de 20W c/duas caixas acústicas
Imagem Super Focus. Controle remoto destacável com 35 operações.

HÉRNIAS

FUNDA DOBBS

De Almofadas Côncavas

Toca no corpo somente em 2 lurares. úIIh
Para ambos os sexos. Permite todos csABkíjB|
esforços. Interrompe a rutura. EltoinaliTTntni?
perigo... £ Dobbs, e Basta!

AMERICANA LEGÍTIMA
Certificado dc Reaistro._dc Marca 770200761 —
Ins- Sac. da Proprie. Industrial. Registro S.N.V.S
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CENTRO-IPANEMA COPACABANA-CATETE-TUUCA MEíER MADUREíRA-BONS!
RAMOS-PENHA governador bangu-campo grande santa cruz s .
CAVAS N <OUACl NIÍ-ÔPC-IS MTEPO! S GONÇALO-PETRÕPOLIS V RÉDO.S!
RtO SUL-BARRA SHOPPING NORTE SHOPPING O MELHOR DE DO
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Sonho de menino pobre

se torna realidade na

nova escola de turfe

Israel Tabah 

Clciton Felipe é um garoto humilde, magro e calado que nem
aparenta os seus 14 anos. Mas quando Clciton se prepara para
gringar (pular para o dorso, sem botar o pé no estribo) um cavalo,
seus olhos ficam vivos. O menino pobre da Glória, que nunca
sonhara cm ser jóquei, é hoje um dos mais promissores alunos da
nova Escola Nacional de Profissionais do Turfe, inaugurada ontem
oficialmente pelo Ministro da Agricultura, íris Resende.

Baixa estatura c pouco peso — exigência para ser jóquei —
não sáo problemas para os meninos pobres que hoje aprendem o
ofício. Eles sabem que, fora da música e do futebol, esta é uma das
poucas chances dc se tornarem ídolos por seus próprios méritos. A
escola — que fica dentro do Hipódromo da Gávea — além de
jóqueis e joqueias (jóqueis mulheres) também vai formar treinado-
res e cavalariços, exigidos por um mercado em expansão e carente
dc bons profissionais.

Quem banca
O Diário Oficial de 25 dc julho, no capítulo sobre o Ministério

da Agricultura, publicou uma deliberação da Comissão Coordena-
dora da Criação Nacional — CCCN — aprovando o regulamento da
nova escola. Pelo regulamento é a Comissão que subvenciona a
Escola do Turfe, mas não se pense que o dinheiro do contribuinte de
repente vai bancar atividades ligadas às corridas de cavalo.

I — pelo contrário — explica o Presidente da CCCN, Manoel
| Justino de Almeida Neto. — O dinheiro da Comissão vem em parte
i do que se arrecada nas corridas e uma outra parte ainda se destina
, ao Fundo Nacional Agropecuário, ou seja, vai auxiliar n desenvolvi-

mento agrícola. A Escola, além dc uma subvenção inicial de CzS 600
' mil, teve também doações de criadores de cavalo, do Jóquei Clube

dc São Paulo e da Associação dos Profissionais de Turfe.

10 
mercado dos cavalos dc corrida — do qual dependem hoje

direta e indiretamente cerca de 70 mil pessoas — tem carência dc
1 renovação de valores — afirma o presidente da CCCN. O Rio e São

Paulo tem escolas só de aprendizes dc jóquei que funcionam
precariamente: "O aprendizado, na realidade, é basicamente infor-
mal, quando se trata dc treinadores, por exemplo, numa tradição
que passa de pai para filho, sem um maior embasamento profis-
sional."

A escola vai funcionar nas antigas dependências da escola dc
aprendizes, reformadas e ampliadas, contando ate com um aloja-
mento especial para moças que quiserem ser joquetas: "Ate agora
nenhuma se apresentou. É de fato uma profissão muito perigosa, e
em todo o mundo não são muitas as joquetas cm atividade. Mas se
alguém quiser tentar, já temos tudo preparado", avisa o diretor da
escola, Núbio Flores, comissário dc corridas e criador dc cavalos.

Para os antigos alunos de escola de aprendizes, a nova Escola
dos Profissionais do Turfe vai continuar fornecendo instrução até o
final do ano, quando ocorrerá a formatura. Para os novos alunos
que quiserem se matricular, nos três cursos, as inscrições só

rami-ram a pnrtir tlr janeiro de IW7.

F-otn rio André Càmar,

Enquanto para treinador e jóquei a formação é de um ano,
para cavalariço — o profissional que cuida do animal, uma espécie
de babá de cavalo — o curso dura três meses. O treinador é quem
prepara o animal para as corridas c o seu curso é o mais refinado: o
futuro profissional aprende a fisiologia e patologia do animal, além
dc primeiros socorros e formas de trato e trabalho, matérias que não
constam do currículo dos outros dois cursos.

Um bom mercado
— Um treinador ou um jóquei que consiga sucesso cm suas

carreiras pode chegar a ganhar mensalmente cerca de CzS 50 mil —
assegura Manoel Justino de Almeida Neto. E seu assessor dc turfe,
Coronel Renato Moreira, lembra que também para os criadores, os
cavalos dc corrida têm se transformado numa fonte cada vez mais
lucrativa de renda, gerando, inclusive, divisas, através da exporta-
çáo: "Na Argentina, o cavalo de corridas constituía a maior pauta dc
exportação, há dois anos", assegura.

O treinador — que pode ser contratado de um stud (conjunto
de animais de um proprietário) — é geralmente autônomo e vive dos
12% do prêmio dc cada cornda, caso o seu cavalo seja o vencedor.
Para o jóquei sáo reservados 10% do prêmio. O jóquei que ganhar o
Grande Prêmio Brasil, hoje, vai receber CzS 100 mil.

É para esse mundo atraente c também traiçoeiro que acorrem
anualmente frágeis adolescentes vindos, em geral, das áreas mais
pobres da cidade e que em sua maioria nunca haviam montado num
cavalo antes: Clciton Felipe, 14, morava com a mãe doméstica num
quarto alugado na Glória. A mãe conhecia um funcionário do
Jóquei: "Por que vocc não tenta alguma coisa por lá, filho?"

Qciton, mal consegue se expressar. Fala baixo e fica difícil
entender o que ele diz. Mas, na pista do hipódromo, durante os
trabalhos e aprontos (treinos) dos cavalos tem impressionado
experientes jóqueis e treinadores pela sua habilidade c firmeza.

Não é fácil para Cleiton, com seu pequeno corpo, grtagar um
puro-sanguc do tamanho do castanho Cravicr, no picadeiro da nova
Escola do Turfe. Quem olha de relance e vê o seu coipo voando na
horizontal junto ao animal ficará sem saber se aquilo é manobra
normal de montaria ou um acidente: "E habilidade mesmo" —
explica o diretor Núbio Flores. — "Ele gringa melhor que muito
profissional. Monta com segurança e é tranqüilo. Esse vai longe."

Cleiton não se altera muito com os elogios. Sua atitude é a de
um menino assustado. Como quando o direitor da Escola interrom-
pe para falar de alguns aspectos sombrios da profissão:Se alguém te oferecer dinheiro para puxar um cavalo, você
aceita? — pergunta.

Cleiton parece não entender e nada responde. Só quando
Núbio Flores explica melhor a pergunta é que o garoto responde
negativamente, parecendo ainda mais assustado.

O turfe foi muito moralizado nesses últimos tempos, mas
ainda persistem atuando por aqui alguns marginais e aproveitadores
que muitas vezes tentam se valer de garotos ingênuos e inexperien-
tes para adulterar o resultado de uma corrida, impedindo que o
animal renda normalmente. Por isso damos atenção especial à
formação moral dos nossos alunos, que são advertidos das penas
severas a que estão sujeitos se cometerem alguma transgressão.

Medo e perigo
A profissão é perigosa pois o jóquei sempre está sujeito a

quedas c a ser atropelado pelos cavalos que vêm de trás — adverte o
diretor. Dirceu Silva da Rocha, 16, aluno que veio de Alcântara
(periferia de Niterói) diz que jâ caiu nove vezes: "Numa delas um
cavalo passou por cima do meu tornozelo e deixou uma marca", -
conta levantando a calça para mostrar o ferimento. "Mas eu não
tenho medo; e o jóquei medroso tem que largar logo a profissão".

Núbio Flores conta que já teve casos de garotos que se
mostravam muito talentosos nas aulas práticas, mas tremiam
quando chegavam à pista para uma corrida de verdade: "Esses,
infelizmente, têm de ser eliminados". Não foi o caso de Denilson
Moreira. 16, que acaba de conseguir matricula como jóquei
aprendiz de 4a categoria, depois de aprovado na escola por uma
comissão examinadora. Da prova constou até uma corrida, com
vários cavalos, e Denilson não sentiu medo. Ao contráno de Clciton
Felipe é articulado, mostra com desenvoltura seus conhecimentos
sobre a anatomia do cavalo, e diz que jamais puxará um animal.
"Quero ganhar dinheiro ganhando e não perdendo corrida".

— Sabe qual era o animal que eu montava lá em Nilópolis?
Um carneiro. Era o que tinha — jura o aprendiz, ante os nsos do
diretor da escola

Desde janeiro organizando a Escola Nacional dos Profissionais
do Turfe, Núbio Flores mostra com orgulho as instalações reforma-
das. Há alojamentos separados para alunos dos cursos de jóquei,
joqueta, treinador e cavalariço, além de auditório, refeitório e uma
sala de aula equipada com videocassete para análise de corridas.

O noticiário sobre o Grande Prêmio Brasil está nas
páginas 43 e 44

o üamara

PAULO ROBERTO MURRAY

J.C. GOULART PENTEADO

FLÁVIO IERVOLINO

GERALDO R. LEFOSSE JR.

Comunicam que se associaram, passando seu escritório a denominar se

MURRAY, GOULART PENTEADO, IERVOLINO & LEFOSSE
Advogados

Av Nove de Julho n.° 5593, 1 2o andar - CEP 01 407 - São Paulo - S.P.
Telex: (01 1) 24054 PRMV - Tel.: (01 1) 883 0655
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ServiQOS mantem o movimento da cidade de madrugada
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"Aparece muito marido atras de chocolate
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hambur- feriado, a agencia dos C.orrcios no Acroporto

gua), tel. 392-0037; Roberto Flores.' Av. Automd- I ***"-«*~ BUBL gueres. e bom lembrar que as lojasdo Gordon lnternacional do Rio (llha do Govcrnad|W a
vel dull 1661 (lnhiunnl tel 593-8749. ! 4 >v <' lK liPN: funcionam at6 4h, em lpanema (Visconde de untra a funcianarfha cidade All tsta tambdm

' Postonao fechana Lagoa Leblon tem jornal a noite toda PirajsMT), Leblon (no Baixo) e Copacabana um dos cincopostostelcfomcos que funcionam
——^— I Oslo nao jeenu nu uts, (Nossa Senhora de CopaWna, 659). Nos fins de madrugada c a unica livrana que nao fecha

 dc semana, o horario e ampliado em ate duas as portas, alem de duas tabacarias (a Palhcta e

rcune all depois de deixar alguma festa mal O unicp supermercadoa funcionar duran-
I  servida. te a madrugada na cidade "c no pais, talvez no
1 Alem de bares e lanchonetes como a Kice mundo segundo o gerente Nilton Ga\ 10I1

onde se toma sucos ate 3h, a CzS 7 cada. na "ma galeria de exdticos fregueses que
esquina de Miguel Lemos com Nossa Senhora lt-'m duvidas de que compras

fillip—BPWW—^| de Copacabana — ha muitos restaurantes que madrugada 6 muito melhor
[-—^^-H funcionam ate aquela hora da madrugada. Marlene Oliveira, de p^''c^' moradora

poucos que chegam &s 4h e muito menos de Copacabana. A filial do C fica na Rua
!—_—— Zmi^ZZZIZZZZZZIZIIIZZIZZIIZZZZZZ! exatamente quatro — que passam das 5h com Siqueira C atnpos, entre a Barata Ribciro e a

~^K~ —— ¦ -= — = ' " ~ 
as portas abertas. Entre estes, o mais novo Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

® M £H badalado e o Madrugada, que reune, sob — S<^ de madrugada me sintp tranquila
•JMJMMJM Af* HJiE# JUlSk MillffllfllAr 

'mmaWwMm&mmm sigmficativo 
nome. uma parcela da intelligent- para fazer compras - expltca Odete RiKha

OKVUI ¦¦m nni% mMET* ¦ II"mtmliilfi IICI IIllKUb angustiada pela falta de boas Ribeiro, dona-de-casa que frequenta a vnda
If lfll Wm Hv ||WWI|W« W^WWW op^oes Mrl'comer^bs primeiros rai«,de Sol. noturna de Copacabana. onde morou. Hoje,

Jp J| ^ ¦ at . ¦ — Nos. socios t* tundadores do Madruga- c^a sai Bairro de Fatima. no (. entro, para
da, faziamos'parte desse publico que nao tinha faZ(-'r compras no CB, acompanhada de um

I "Nn^ 
RADIO RELOGIO PHILCO PR 2503. onde jantar decentemente depois das 4h3$iin motorista de taxi. Irocarido os passos e algu-

j Desperta com musica ou alorme Radio — observa a historiadora Claudia Grether, mas Mlavras, nao esconde que, na madrugada .
I 'fr, "* AM FM progromodor Sleep. Funciono sbcia dos amigos Rodolfo Bottino (ator) de sextajfara. a noitada foi boa As compras
' *»4r_ em 110 220 volts Adriana Ferras de Abreu (designer), que ahri- de madrugada vao tambem os insones. gente

^ JHni m ¦ ram 8 casil ha 'l"a,ro lcscs na Rua S0r0Caba- » b°ate e artistas como Baby C onsuclo e
*"^1 ' - -"• "T J7T~StmSSs^ 'IHI 305. em Botafogo Das 21 h as 3h — garante Pepeu Gomes.

~ 
^ 

pa^a _^ov^r 

^

MAOUINA8^^^' RADIO FRAHM RP 101. ^"oVtor'MarceloSetra^"e a filha de Chico compensa pela tradiqao, ji que abastecemos a
DEESCREVER ^»r 3}faixas de ondas FM/OC/OM. Tornado ^\ Buarque Silvia, concordam que ha falta de casa. enquanto vendemm'
OLIVETTI PRAXIS 20. para fone de ouvidp. Anteno inferno e boas op^oes para se comer na alta madrugada. Flores e iornaisPrimeira maquina de escrever portafil extg^a. Funciono a p||ha oo luz.  ass.m como^ relates publicas Ana Maria J,
eletronica, corre<;ao aulomatica. 110/220 volts 

Fiorani, que mora no Humaitd, peninho do Se durante a madrugada voce t.ver a ideia
morgorida oara escrever diversas V« K m Madrugada, que "nao e bar. e restaurante". de surrender a namorada com flores, logo
grofios, tecla de repetiqao e outras 

1, ^P' —^ ^ M f |||l| 1 \M repetem os sdcibs Em frente a Praqa Nossa "as pnmejras horns da manha. deve se d.ngtr

rnrnnJIn Olivetti ^ 11111^ Senhora da Paz, no Ba.xo lpanema - local de & Mercado das Flores de Botafogo. na Rua.
Carantio °hvetti_ g ViL llf \Ws^ agito - a Pizza Palace e outro restaurante que General Pdidoro na esquma com a Rua

M 1 If IlLl# ^ m serve pelo menos ate 6h. E frequentado geral- Sorocaba O yendedor Roberto Bezerra de
MB Uli Vr ^ mente por quern sai da Boate Hippopotamus; Moura. ha sete na madrugada. conta que

( W. A %|1V 1 am ^rua (Baras Torre). homcns
\ industrial Geraldo

ft MB U m W * acompanhados de Vera Lopes namoradas, depois de uma festa numa e>tica,
-\ MM II Miss Mundo da. Com um radio l.gado na AM. ovendedor
®\ mm - m H II I Eles ainda conhecem o Madrugada, soztnho. o amb.ente sombno. Nao e para

mas frequentam muito La Fiorentina. no Le-
! \ WiA 1 1% me; e eonsome, embora Motta Ouem deixai duvidas quanto

\ B£ fflflmk m 1ml m\ "decadente ende^e" 8 
presente da

\ MBSm Banco noturno [Ja Saens Pena (Tijuca) ao Baixo Leblon,
\ lUi Mm ^*Sb8¥ Iste d o iini«i"banco 24 horas bumlffi a cidade | pontilhada.por bancis; de jornais

\ WK ™ Cidade", garante o supenisor noturno da nao fecham Na ijuca. Antdn.o Jose
\ ffiKraHl ^—  agencia do Banco do Brasil no Aeroporto Nascimento atende, ha 12 anos, a pelo menos
\ l^H lnternacional. Nilton Ribeiro. que durante 200 pessoas por none Em Copacabana numa
\ gSSBl^i^ Jh. toda noite — sabados. domingos e feriados esquina da Miguel Lemos, Rosano Aloise,

orienta uma equipe de seis caixas. O mow- jornaleiro italiano ha 30 anos no oficio, garan-
\ ^>. 

kWK memo e imprevisivel. apesar dos voos marca- te que sao "mais de 30 baneas abertas dia e
\ ! 

 I 
'IMk 

yfy" dos. e — com excevao de desconto de promis- noKc No ¦ Baixo Leblon fica a banta da
 | ^ a<L<L^, 

'W' 
sona — sao executadas todas as operagoes Farmacia Piaut. uma especie de jemplo da

| ^JHPPMKto.? iV bancarias, inclusive com o sistema Teresa de vanguarda ed.tonal, d.sputadiss.ma pelas pn-
j , ( 10 Hi - i' % M *£ %>%,%&«& computador. que permite o acesso de clientes me.ras ed.<;oes d.« dtanos desta adade e
I ' ^' ^rf^liSr - I % W- ¦ de baneos oficiais e convemados ao sistema. frequentada por gente famosa

fi Hi ^... nnJ- \« V . yL W- W ^ CALCULADORA , R— 0 movimento aqui e a noite inteira —

?!VSoTAS ^Pf 11/ 
^ 

^ SHARP EL 230. _ Aqu, ha a vantaeem de termos toda revela Antonio Bottind. ha cer« de do,s anos
2/wrro • W# .1 ' f fe \ ^ / .Com 8 d^'\os protecao e seguran?a do banco e do proprio "0 ponto. onde vende jorna.s de vinos Esg

* W  / de capocidode. 'no. sem que o cliente corra o risco de dos. hvros, revtstas nac.on^s e estrangeiras.

1MSRPM I 1 1 ? S Funciona o pilha. ser ^alt&. como ocorre na saida de um Km frente l.caa Farmac.aP.au., on# nao s^

alovonco de catxa automatico 24 horas — argumenta Nil- si,x' 0 Hue iao P00^ f^hadas ha 1. anos.

odonamenlJ 1 • rnr V TlWIT™-fT7IFTIfflP«™«" ton. lembrando que a agencia recebe durante Com. • em outras farmacias de plantao na Zona

de?mpocV 
" 

madrugada o pagamento de comas. Como e Sul. vende-se m||a sennga hipoddrm.ca - a
defdcil ^ ccpdamfwt4« tbamontina unica a funcionar de madrugada. a agencia foi CzJ 1.80 cada . analgesicos e rtmedios
manuseio KIT FERRAMENTAS TRAMONTINA. W A 1 I § I ^ surpreendida por crande movimento na noite contra efeitos de ressaca. Os btnteiros estao
Garontta de 6 meses. Fmaembolagem para presente com W^IT ap^ anunciadoo Piano Cruzado-quandoos «mpre aqui . conta o tarmaceut.co Lu|

| 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ incos 

fech^ram no dia seguinte — e d'Plano Gomes. - 

^ ^ 
^ ^ cada me^g

CAPITAL: CENTRO ¦ BANGU ¦ BONSUCESSO • CAMPO GRANDE - COPACABANA - ILHA DO hgue 3%-j la EMa^°" Jun,° df M,jtr0- em BotafogtJ. kli
GOVERNADOR - MADUREIRA -MEIER PENH A ¦ RAMOS; INTERIOR: AtJGRA DOS RHS BARRA '^AMSA N .>e";«ri hiiKMna tamb^- re-cssoe^.,!cren^ ¦ ma (Jelas t surj ro, ,
CAMPOS - DUQUE DE CAXIAS ITAGUAi MACAE NILOPOLIS NlTERO- NOVA f RIBURO1^ . * dispooiwois no eitoque da lojc | Iiv r^Hu c bomtWRitrf dDcrt3 Ouranic k: O'LivifU- A > :'t.: s » I" Sc i. • d .«
IGUA^U • PARACAMBl - RESENDE SAO GON^ALO .CENTRO) .ALCANTARA SAO JO A'_ DO MER! . Sxcefo produtot om oforta. \ . S^'dlaf t • v - *• r fit ; 'dc- •*?'./ Uc in>!?nui P *il jucfli hLctr tile <j t ,i
TRESRIOS VALENCA VOLTA REDONDA .ATERRADO: • O* produtos a<«ma *60 »lu««rat»vo* • V; , ilC f .t irHc. f Uc fUt' paSSar?; dc -- tcm cafc.'dti• OFERTAS VALIOAS PARA O ESTADO DO j .^IlgCund C.v fit; l" ^ t a.iu' - v ^ ^ ; ,f ._ _ f ^ r -m c' dc kTTi'iRIO Df JANEIRO t ISPIRtTC SANTO j DOilC f de digUitia^ 'uav - - qUt' ja r. all

Cidade JORNAL DO BRASIL
domingo, 3/8/8618 ? Io caderno Ih50min  Fotos dé Mozart Trindade

3h20min

SWrR» f w f \ : m Wmmm^mBIÍ^^SSBSB^SmÊi*k M
O restaurante Madrugada, na rua Sorocaba, é hoje reduto de artistas e só fecha asíP: «SfcSowP f<  , L. "

Pizza Palace, em Ipanema, atende pelo menos ate as o da manha
j 

' 1

Serviços mantêm o movimento da cidade de madrugada

4h34min    .4h34min "Aparece muito marido atrás de chocolate
para a mulher iravida, muitos deles colocados
para íora da cama no meio da noite"

Quem tiver desejo de comer frutas. Vale
um passeio noturno ao mercado da Gfiocg, em
Benfica (Rua Capitão Félix).onde se encontra
também comida simples, mas luinesta, no
PÒIeiro do Galeto. O pudim de leite condensa-
do e um dos melhores da cidade. Aventura
maior pode set adquirir frutas numa das barra-
quinhas na Praça Maua — animada pelos
inferninhos — ou na Praça 15, sem barcas de
madrugada, tomada pelos caminhões e o desa-
gradável cheiro de peixe.

02h15min
Jorge Antônio fíarros

De borracheiro

até floristas
A madrugada na cidade:
Borracheiros: Av. Princesa Isabel, 272, Copacaba-
na, tel. 541-7996. Também faz socorro de veículo.
Lapa, entre Avenida Mem de Sá e Rua do Riachue-
Io, junto aos arcos.
Cinecliibe da Estação: Rua Voluntários da Pátria,
88, tel. 286-614').
Farmácias: Granado. Rua Conde de Bonfim, 3(X),
tel. 228-2880. Drogaria Cruzeiro, Av. Nossa Senho-
ra de Copacabana, 1212, tel. 287-3636; Farmácia
Piauí. Av. Ataulfo de Paiva, 1283 A. tel. 274-8448,
e Rua Barata Ribeiro, 646 B, tel. 255-7445; Farmá-
cia do Leme, Av. Prado Júnior, 237 B, tel. 275-
3847.
Telefone (ligações locais, interurbanas, nacionais e
internacionais): Aeroporto Internacional: Ilha do
Governador, terminal de passageiros, 3" andar.
Copacabana: Av. N. S. de Copacabana, 462, sobre-
loja; Méier: Rua Dias da Cruz, 182 A; Centro:
Praça Tiradentes, 41; Rodoviária Novo Rio: Av.
Francisco Bicalho, I, loja 105/108.
Flores: Mercado das Flores de Botafogo, R. Gene-
ral Polidoro, 238, tel. 226-5844; Cadinhos das
Flores, Avenida Geremário Dantas, 71 (Jacarepa-
guá), tel. 392-0037; Roberto Flores. Av. Automó-
vel Club, 1661 (Inhaúma), tel. 593-8749.

Um banco 24 horas — que não e automati-
co — um supermercado com assídua clientela
e um restaurante fino — que so fecha as portas
ao nascer do sol — são alguns dos locais que
oferecem os serviços numa hora em que nin-
guem poderia imaginar: toda a madrugada.
Enquanto a cidade dorme, esses serviços aten-
dem desde pequenas emergências — como
farmácias e borracheiros — ate caprichos co-
mo flores e charutos ou desejos de quem —
como mulher grávida — acorda no meio da
noite com unia iiiconuoiavel wuuauc HT m-
mer chocolates ou frutas, mas tem a geladeira
vazia.

Como o movimento da madrugada está
ligado à intensa vida noturna, Copacabana —
que tem pelo menos uma boate por quarteirão
e cerca de 400 mil habitantes — é o mais
aparelhado bairro para receber os boêmios e
notívagos: tem pelo menos 15 bancas de |or-
nais que funcionam toda a noite, bares, lan-
chonetcs e pequenos restaurantes; e o maior
numero de farmácias de plantão — três —,
alem de uma filial das Casas da Banha.

Comer na madrugada
Quem não tem nada contra hambúr-

gueres, é bom lembrar que as lojas do Gordon
funcionam até 4h. em Ipanema (Visconde de
Pirajá, 47). Leblon (no Baixo) e Copacabana
(Nossa Senhora de Copacabana. 659). Nos fins
de semana, o horário e ampliado em até duas
horas, na de Copacabana, e a rapaziada se
reúne ali depois de deixar alguma festa mal
servida.

Além de bares e lanchonetes como a Kicê -
onde se toma sucos até 3h, a Cz$ 7 cada, na
esquina de Miguel Lemos com Nossa Senhora
de Copacabana — há muitos restaurantes que
funcionam até aquela hora da madrugada,
poucos que chegam às 4h e muito menos —
exatamente quatro — que passam das 5h com
as portas abertas. Entre estes, o mais novo e
badalado é o Madrugada, que reúne, sob o
significativo nome, uma parcela da intelligent-
zia carioca, angustiada pela falta de boas
opções para comer aos primeiros raios de sol.

— Nós. sócios e fundadores do Madruga-
da. fazíamos parte desse publico que não tinha
onde jantar decentemente depois das 4h30min
— observa a historiadora Claudia Grether,
sócia dos amigos Rodolfo Bottmo (ator) e
Adriana Ferras de Abreu (designer), que abri-
ram a casa ha quatro meses na Rua Sorocaba,
305. em Botafogo. Das 21 h as 3h — garante
Cláudia — quase sempre ha fila para provar as
massas ignaras (a CzS 50 em média) ou as
lazanhas Branda da Dona Silpa e V erde da
Claudia, a CzS 50 cada. Os sócios se metem na
cozinha e o clima aconchegante atrai intelec-
tuais e artistas, como Ar> Fontoura, Fernanda
Torres e Stella Freitas, ate 5h30mtn.

O ator Marcelo Serrado e a filha de Chico
Buarque, Sílvia, concordam que ha falta de
boas opções para se comer na alta madrugada,
assim como a relações publicas Ana Mana
Fiorani, que mora no Humana, pertinho do
Madrugada, que "não é bar. é restaurante",
repetem os sócios Em frente a Praça Nossa
Senhora da Paz. no Baixo Ipanema — local de
agito — a Pizza Palace e outro restaurante que
serve pelo menos ate 6h. É freqüentado geral-
mente por quem sai da Boate Hippopotamus.
na mesma rua (Barão da Torre), como o
industrial Geraldo Motta e seu amigo Oliveira
Jr.. acompanhados de Vera Lopes e Lúcia
Petterle, Miss Mundo 71.

Eles ainda não conhecem o Madrugada,
mas freqüentam muito La Fiorenlina. no Le-
me. e seu tradicional consome, embora Motta
brinque ao referir-se a "decadente Fiora

Banco noturno
"Este é o único banco 24 horas humano da

cidade", garante o supervisor noturno da
agência do Banco do Brasil no Aeroporto
Internacional. Nilton Ribeiro, que durante
toda noite — sábados, domingos e feriados —
orienta uma equipe de seis caixas. O movi-
mento e impféyisivei. apesar dos vôos marca-
dos. e — com exceção de desconto de promis-
sóna — são executadas todas as operações
bancárias, inclusive com o sistema Teresa de
computador, que permite o acesso de clientes
de bancos oficiais é comentados ao sistema,
como o Banerj

— Aqui ha a vantagem de termos toda a
proteção e segurança do banco e do propno
aeroporto, sem que o cliente corra o risco de
ser assaltado, como ocorre na saída de um
caixa automático 24 horas — argumenta Nil-
ton. lembrando que a agência recebe durante a
madrugada o pagamento de contas. Como e a
única a funcionar de madrugada, a agencia foi
surpreendida por grande movimento na noite
apos anunciado o Plano (. ruzado quando 

"os
bancos fecharam no dia seguinte — e o Plano
de Metas. "O pessoal que ia viajar lotou a
agência, atras de dólares . lembra Nilton, já

Supermercado especial
É também durante a madrugada que se

pode conseguir, com jeitinho, peixe fresco no
entreposto da Praça 15, onde o pescado de
primeira linha (cherne. badejo etc.) é tabela-
do Embora o comércio ali seja so no atacado,
quem for simpático pode conseguir algum
peixe a varejo. É bom ter cuidado apenas —
alertam administradores do tradicional merca-
do — com espertinhos que costumam oferecer
peixe, pegar o dinheiro do cliente — na
entrada do mercado — e fugir pela porta dos
fundos.

Durante toda noite, sábado) domingo ou
feriado, a agência dos Correios no Aeroporto
Internacional do Rio (Ilha do Governador) e a
única a funcionar na cidade. Ali está também
um dos cinco [xistos telefônicos que luncionam
de madrugada e a única livraria que não fecha
as portas, alem de duas tabacanas (a ('alheia e
a MTM) e bomboni&re da Sodiler.

O único supermercado I funcionar duran-
te a madrugada na cidade "e no pais, talvez no
mundo" — segundo o gerente Nilton Gavioli
— reúne uma galeria de exóticos fregueses que
não têm dúvidas de que '[fazer compras de
madrugada e muito melhor", como diz D
Marlcne Oliveira, casaco de peles, moradora
de Copacabana. A filial do CB fica na Rua
Siqueira Campos, entre a Barata Ribeiro e a
Avenida Nossa Senhora de Copacabana

— Só de madrugada me sinto tranqüila
para fazer compras — explica Odete Rocha
Ribeiro, dona-de-easa que freqüenta a vida
noturna de Copacabana, onde morou Hoje.
ela sai do Bairro de Fátima, no Centro, para
fazer compras no CB. acompanhada de um
motorista de taxi. Trocando os passos e algu-
mas palavras, não esconde que, na madrugada
de sexta-íeira. a noitada foi boa As compras
de madrugada vão também os insones, gente
de boate e artistas como Bab) Cónsuelo e
Pepeu Gomes.

A filial Dia e Noite do CB funciona há 15
anos e emprega hoje 65 homens. "A lei
trabalhista não permite e mulher pode trazer
algum problema com fregueses da madruga-
da", lustifica o gerente Nilton Gavioli, ha dois
anos no cargo, lembrando que. apos a meia-
noite, o movimento cai em até 50'"i, "mas
compensa pela tradição, ja que abastecemos a
casa, enquanto vendemos'

Flores e jornais
Se durante a madrugada você tiver a idéia

de surpreender a namorada com flores, logo.
nas primeiras horas da manhã, deve se dirigir
ao Mercado das Flores de Botafogo, na Rua
General Polidoro. na esquina com a Rua
Sorocaba. O vendedor Roberto Bezerra de
Moura, ha sete anos na madrugada, conta que
é comum nos fins de semana os homens
passarem por lá e comprar rosas para as
namoradas, depois de uma festa, numa estica-
da Com um radio ligado na AM. o vendedor
sozinho, o ambiente é sombrio. Não e para
menos; a loja fica em frente ao cemitério.
Quem não quer deixar duvidas quanto ao
objetivo do presente se livra da etiqueta com o
endereço.

Da Sáens Pena (Tijuca) ao Baixo Leblon,
a cidade é pontilhada por bancas de jornais
que não fecham Na Tijuca, Antônio Jose.
Nascimento atende, ha 12 anos, a pelo menos
200 pessoas por noite. Em Copacabana, numa
esquina da Miguel Lemos, Rosário AJõiseJ
jornaleiro italiano ha 3d anos no oficio, garan-
te que sáo "mais de 30 bancas abertas dia e
noite" No Baixo Leblon fica a banca da
Farmacia Piauí, uma espécie de templo da
vanguarda editorial, disputadíssimá pelas pri-
meiras edições dos diários desta cidade e
freqüentada por gente famosa

— O movimento aqui é a noite inteira —
revela Antonio Bottino. ha cerca de dois anos
no ponto, onde vende jornais de vários E:sta-
dos. livros, revistas nacionais e estrangeiras.
Em frente fica a Farmacia Piauí, onde não se
sabe o que são portas fechadas há 15 anos.
Como em outras farmacias de plantão na Zona
Sul. vende-se muita seringa hipodérmica — a
CzS 1,80 cada —. analgésicos e remédios
contra eleitos de ressaca "Os biriteiros estão
sempre ac|ui . conta o farmacêutico Luíz
Gomes.

Na primeira sexta-íeira de cada mês» a
maratona dos cinéfilos ocorre justamente du-
rante a madrugada das 24h às 6h. o Cineclube
da Estacá< untt»ao Metrô, em Botafogo, tem

Leblon tem jornal a noite todaPosto não fecha na Lagoa

RÁDIO RELÓGIO PHILCO PR 2503.
Desperta com música ou alarme. Radio
AM FM programador Sleep. Funciona
em 1 10 220 volts.

RÁDIO FRAHM RP 101.
3 faixas de ondas FM OC. OM. Tomada
para fone de ouvido. Antena interna e
externa. Funciona a pilha ou luz. _
110/220 volts

MAQUINA
DE ESCREVER ^
OLIVETTI PRAXIS 20.
Primeira máquina de escrever portátil
eletrônica, correção automática,
margarida para escrever diversas
grafias, tecla de repetição e outras
inovações.
Garantia Olivetti. '

CALCULADORA
SHARP EL 230.

Com 8 dígitos
de capacidade

Funciona a pilha

KIT FERRAMENTAS
3/8 IMPACTO
SINGER. ^
Velocidade de :f'
1200 RPM
alavanca de
acionamento >
de impacto ^j|
de fácil
manuseio.
Garantia de 6 meses

KIT FERRAMENTAS TRAMONTINA
Fina embalagem para presente com.
13 peças.

AMPO GRANDE - COPACABANA ILHA D<
RAMOS INTERIOR: ANGRA DOS RciS 6
AE NILÓPOLIS NITERÓI NOVA FRlBURC

CAPITAL: CENTRO - BANGU BONSUCESSO C
GOVERNADOR MADUREIRA -MÉIER • PENHA
CAMPOS DUQUE DE CAXIAS ITAGUAi MAC
IGUAÇU ¦ PARACAMBI RESENDE SÃO GONÇ
TRÊS RIOS VAIENÇA VOLTA REDONDA , ATEF

tidadiVenda limilodo ao» modelo» e
disponíveis no estoque da ioje
Exceto produtos em oferta.
O» produtos acima são ílustrat
OFERTAS VALIDAS PARA O EST
RIO Ot JANEIRO E ESPIRITO 5A

S
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VERT.OU PROS^CIMO cm podroo ccrce.ro 77 0 ? !""" 

^|p-

Garaniia de 1 ano. Avista JP®8®^
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AR CONDICIONADO
CÔNSUL 10.000 BTU S.
Silencioso
Dosign moderno
Alta copocidade térmico
1 10 volts.

FOGÃO CONTINENTAL 2001 LION.
Acendimento automático total o
termocontrol Mesa em inox . Garantia
plena de 3 anos.

x.-rwv.;'v

DE DESCONTO A VISTA
OU A PRAZO EM TODA
A UNHA DE FOGÕES *

!¦«&¦»»*»*<¦>>¦<«»>*

c^K>REFRIGERADOR CLÍMAX
NOVAH ICE TROPIC.
240 litros de capacidade.
Porta totalmente
aproveitável. Novo
compressor (maior
economia de energia).
Garantia de 1 ano. PANELA DE PRESSÃO

MARMICOC.
Capacidade paro 4.5 !¦'
Em alumínio polido.

A vista

A vista

ESTANTE DUPLA ITAPEMA.
Composta de bar, buffet
e prateleira em padrão cerejeiraFREEZER VERTICAL PROSDÓCIMO 180 L. ESPECIAL

Capacidade de 180 litros. Isolamento térmico perteitc
Gabinete externo extremamente resistente^^
Porta reversível você escolhe o lado
da abertura da porta , puxadores J% ^ M â\
embutidos e gavetas removíveis. \0 mÊÊ ¦
Garantia de 1 ano. Avista

DORMITÓRIO JEPIME 10 PORTAS CAPELINHA
Acabamento em podrão cerejeira.
Armário capelinha com 10 portas, cômoda
embutida com 4 gavetas e espelho, cama
c baú, criado mudo com 2 gavetas,
banqueta estofada.

O Q4H Á vista
KIT ART LUXO.
Em fórmica. com 7 portas e
cristaleira. Acabamento
interno em triplac branco
gavetas deslizantes e
puxadores cromados.
Várias cores.

A vista
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.4 nova moda foi introduzida por Elizinha Gonçalves cm tamcn

/Pi *í o rio JORNAL DO BRASIL
20 ? 1" caderno ? domingo, 3/8/86 —- Ev,ncj,0 TeixPlfa

Redescoberta de velho hábito

faz sucesso entre colunáveis

Baila Stal

O hábito, comum na Europa, de
reunir convidados na cozinha para um
lanche aos domingos foi adotado por
acaso no Rio há poucas semanas, na
forma de um sofisticado jantar. O
sucesso foi tão grande que passou a se
repetir com freqüência, promete virar
moda e já tem gente na fila de espera
na agenda da pioneira anfitriã.

A introduiora da moda no Rio foi
Elizinha Gonçalves, ex-Moreira Salles,
pouco tempo depois de mudar-se de
uma imensa casa na Gávea para um
apartamento de 750 metros quadrados
na Av. Atlântica, que reformou do
piso ao teto. "Várias amigas telefona-
ram, querendo conhecer o apartamen-
to", conta Elizinha. "Como a sala de
jantar ainda não estava pronta, usei a
cozinha para oferecer-lhes uni jantar,
mas era uma emergência". Foi um
sucesso absoluto: "Agora que a sala
está pronta, as pessoas só querem
jantar na cozinha."

Sofisticação
Evidentemente, não se trata de

uma cozinha qualquer. Com quase 50
metros quadrados, ela tem piso e pare-
des ile mármore branco, adornadas
com uma faixa escura em sodalita, e

! dispõe de um amplo espaço central,
apesar de abrigar uma geladeira, um
freezer comum e um frigorífico do tipo
usado em restaurantes, um fogão in-
dustrjàl, um forno de microondas, duas

i enormes bancadas com quatro pias,
i. além de uma imensa e potente coifa,
f que garante a completa retirada de
j qualquer vestígio de fumaça ou cheiro
j de gordura.

No meio da cozinha, uma divisória
em aço inoxidável, com prateleiras até
o teto, separa os domínios tfa UDTrrrhcr

no banheiro sou eu, que passo mais
tempo lá.

No banheiro de sua suíte, Elizinha
tem um desenho de Picasso de 1951,
junto á sua banheira de mármore. Mas
em matéria de sofisticação, a cozinha
não fica muito atrás: cm torno da mesa
com tampo de cristal há cadeiras com
assento estofado em azul e branco, no
mesmo tecido estampado que recobre
o sofá que contorna a parede do outro
lado da mesa. Nas paredes, como de-
coração, há dois encostos de cadeiras
chinesas da dinastia Ming, em cerâmi-
ca azul e branco emoldurados em ma-
deira; enfeites de prata brasileira do
século XVIII, originários de altares de
igreja; e um lustre de prata do início do
século XVIII.

A idéia é simpática e original
avaliza o embaixador Luiz Gonzaga

do Nascimento e Silva, um dos partici-
pantes do jantar de estréia na cozinha.

O lugar torna as pessoas mais des-
contraídas.

Já a socialite Carmen Mayrink Vei-
ga diz que se sente tão descontraída e à
vontade no jantar na cozinha, quanto
numa recepção de blucktie, mas afirma
que adorou a idéia de Elizinha por
outro motivo:

Quanto menos gente um jan-
tar, melhor. Os jantares pequenos são
os únicos em que a gente consegue
realmente conversar, botar o papo em
dia.

Carmen tinha experiências ante-
riores de reuniões em cozinhas: "Te-
nho inúmeros amigos na Europa que
reúnem convidados na cozinha aos do-
mingos, quando os empregados estão
de folga. Lá, eu vou de calça comprida
e suéter mas na casa da Elizinha usei
uma roupa nem muito habillé nem

paia ir num inntaresporte, como usn pa
no Hipopotamus."

Por enquanto, Carmen não pensa
em promover este tipo de jantar em
sua própria casa, "porque minha cozi-
nha não permite isso", mas confessa
que não hesitaria em aderir à moda se
pudesse:

— Morri de inveja da cozinha de-
Ia. É deslumbrante. E o jantar foi
impecável, como tudo que ela faz.

O colecionador de arte Gilberto
Chateaubriand, que já participou de
um dos jantares, aponta mais uma
vantagem: "A comida chega quentíssi-
ma. Essa moda é capaz de pegar".

Para os convidados, há uma vanta-
gem adicional — a cozinha fica bem
distante dos janelões que mostram um
pedaço da Av. Atlântica repleta de
camelôs, mesas de bares na calçada e
um posto de gasolina, e que podem ser

vistos por quem se aproximar das jane-
Ias da sala de jantar.

Para o copeiro Wanir Braga Ama-
ral. os jantarei na cozinha exigem
menos movimentação: como o espaço
não permite que ele circule em volta da
mesa, os convidados que se sentam
mais perto da entrada vão passando os
pratos para os que estão ao fundo. De
libré preta com botões dourados, ele
permanece parado, próximo à mesa,
com as mãos para trás, pronto para
atender a qualquer pedido.

Já a cozinheira Edite Ferreira, 57,
tem que ficar um pouco mais atenta
durante esses jantares:Eu tomo cuidado para não fa-
zer barulho no outro lado da cozinha,
para não perturbar os convidados.

Nesses jantares, a anfitriã prefere
sempre usar no serviço sua louça de
porcelana de Macau, que combina com
a decoração, mas para Edite, isso não
faz diferença. Com o mesmo entusias-
mo, ela prepara as iguarias servidas
tanto na sala de jantar quanto na
cozinha, e que pode ser um pernil de
vitela com molho de trufas ou uma
lagosta au thermidnr.

Até os páezinhos eu faço aqui
— orgulha-se Edite, filha de cozinhei-
ra, que já ensinou a mesma profissão a
suas duas filhas, c já recusou excclen-
tes ofertas de emprego para não deixar
Elizinha. com quem trabalha há 10
anos.

Enquanto seus convidados insisti-
rem em jantar na cozinha — "o din-
ning in kitchcn é elegante e despreten-
sioso", afirma o cirurgião plástico Ivo
Pitanguy, um dos já convidados —
Elizinha vai ter que manter fechada a
sua suntuosa sala de jantar, de móveis
escuros em estilo barroco, cadeiras de
espaldar alto que pertenceram a D.
João V, com paredes e o teto forrados
em lã cor de mostarda, feita sob enco-
menda, e que levou seis anos sendo
bordada na França.

Mas esse ambiente luxuoso não
chega a demover os amigos de Elizinha
da idéia de experimentar a novidade,
que é o jantar sofisticado na cozinha.

— Um amigo meu já disse que, se
não for convidado para o próximo,
corta relações. Até já me telefonaram
da França e dos Estados Unidos para
perguntar detalhes desses jantares —
conta.

Elizinha diz que não vê motivo
para todo esse alvoroço: "Do jeito que
as pessoas falam da cozinha, parece até
que se trata da galeria dos espelhos de
Versalhes, mas eu acho que é uma
espécie de Fiorentino de graça", com-
para, referindo-se ao conhecido res-
taurante do Leblon.

ra Edite do recanto onde foi instalada
uma salinha para os já famosos jan-
tares.

Só posso reunir oito pessoas de
cada vez, porque o espaço é pequeno

explica Elizinha, que até agora já
recebeu em sua cozinha 104 pessoas —
entre ex-ministros, empresários, em-
baixadas banqueiros e representantes
da família imperial brasileira, em mais
de uma dezena de jantares.

Elizinha se define como "uma aris-
totélica" que valoriza a harmonia e a
beleza em tudo, principalmente nos
lugares onde as pessoas passam muito
tempo.

A cozinha tem que ser bonita,
mais bonita que o salão, porque é na
cozinha que a gente passa mais tempo

diz Elizinha. — Tenho um Picasso
no banheiro e não tenho no salão,
porque no salão quem vai ver é visita, e
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Na ampla e sofisticada cozinha do novo apartamento sao preparadas as guloseimas
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O seu traço pessoal.
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Mande um

10 de agosto, quem manda é você. Mande um Classicarinho pro
papai. Um presente para sempre.
Escolha uma moldura e prepare a sua mensagem.
Procure uma Agência de Classificados JB ou ligue para Classi-
discados 284-3737.
O Jornal do Brasil enviará um telegrama pro papai, avisando do
Classicarinho. , , ,
Pronto. Você já encontrou uma maneira origmal de dizer
PAIRABÉNS!

Bote opapai numa 
b

moldura especial do Eque.

Grandes prêmios pro.

papai 
tamanho família.

Ao entregar sua mensagem, você
ganha, na hora, uma caneta Parker para

dar de presente pro seu paizão.
Um júri, formado por publicitários, leitores do JB, patroci-

nadores e um anunciante, escolherá as duas melhores mensa-
gens, que vão ganhar caricaturas desenhadas pelo Ique. E tem mais!
A grande vencedora vai ganhar um videocassete oferecido pela
Brasita. Para a 2? colocada, um fim-de-semana em Recife com
direito a acompanhante pela Belair Viagens. Pegue o papai pelo
coração. Porque quem manda é você.
Prazo de entrega das
mensagens:
Agências de Classificados -
até 08/08 às 18 h.
Classidiscados 284-3737 -
até 09/08 às 12 h.

Obs. A promoção das
canetas Parker vai até
o dia 05 de agosto.
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Aposentadn desde 1965, mas Iraba- dcixem que os mandos cortem os dela"
Bruno Thys lhando diariamentej seu Manocl. apcsar — obscrva. Manocl de Sousa Lima, o gjy;da idadc. nao pensa cm parar e ate Sousa, tem opiniao difcrcnte. Considera

No passado, o marcchal Dutra e lamcnta a falta de clicntes: as 11 cadeiras que ha espagos para a barbearia desde
brigadeiro Hduardo Gomes iam com frc- do salao estao pcrmancnterncnte vazias. que exista dedicatjao do profissional. *
qii&ncia ao Regina, na Cinelandia, para apcsar dos prcqos congclados c conside- — Hoje o profissional jovem faz cara >M }"dois dedos de conversa". enquanto cor- rados defasados por cle: barba a Cz$ 10. feia para barbear um clienle, pois sc acha 1<K! .fcyf ^ ' 

Ml »
tavam o cabelo. Hoje, a ma| aritiga cabclo a Cz$ 2(1 e a unha a Cz$ 15. Um estilista. Estou corn 41 anos de profis- H *1 - iltf ' 4 if 8
barbearia do Rio comemora 50 anos sem Um dos proprictarios do Salao Rcgi- sao e fa?o uma barba com a maior m& Wk ^ » S fiSSBBPl 8 --V • « -¦
festas nem clientes ilustres. I'ara seu na, Oswaldo Jorge Rodrigues, 69, acha dedicagao. Alem disso, o profissional tem , -4|- j*
Moreira, 84 anos, conhecido no Regina "um milagre" a barbearia ter sobrcvivido que ser educado, 0 barbeiro tem muito . JL *ff| i»lf® f % l; j#- ) f' ¦ m
como "o barbeiro dos presidentes", nSo todo este tempo:"Fizemos 50 anos, mas de confidente, mas no Rio 6 tido como . ¦ ** s 

St IIP® jr agJL ,6„ ~
existe futuro. Vencidos pela concorrencia isto aqui nao dura outros dez" — diz. papagaio. Aos mcus alunos sempre conta ^sfc, n Jjlirefe.. ; i
das l&minas descartdveis e dos sofistica- contrariado. Para ele, a moda dos cabelos aquela histona do cliente que, indagado I ** .s. •1 28W
dos cabeleireiros unissex, os tradicionais longos, a mudanga da Capital para Brasi pelo barbeiro sobre como gostaria do I I |1 

"f '
saloes da cidade vao fechando as portas, lia, as obras do Metrfi no Centra e as corte, respondeu: calado. Muito-impor- I' MHtt § | | || 

> BP
sobrevivendo apenas na lembranqa de IdminasdescartSveis tornaram muitodifl- tante, tambem, e saber o que o cliente «» * 

jfiwS&fr | U
quem passou pela maquina zero e pela cil a manutenqao do Regina: "A situagao quer e nao o que ele pede — revela i w»
afiada navalha succa Tres Coroas vem se agravando e nao h4 qualquer Sousa, que cita o cabelo do presidente da 9HpjKW;*vrf MM

¦ O prcsidente do Sindicato dos Bar- perspectiva de melhorias. Antigamente, Caixa Economica, Marcos Frcirc, como '^1 '^B| mmMprt JPK»*
beiros do Rio, Manoel Gouveia do Nasci- cada barbeiro fazia mais de 15 barbas por um dos mais bonitos que conhece. • < » IK |f
mento admite, resignado, que nao ha dia e hoje oito jii e um numero considera- A transformagao das barbearias em
safda: "Antigamente existtam cerca de do bom — conta Oswaldo Rodrigues, refngerados saloes provocou os mais va- W I 7
duas mil casas; hoje sao menos de 300 e que chegou a atender os cx-Presidentes riados tipos de reagdes. O compositor Isllyife ; f, **
tendfincia e diminuir ainda mais esse Getulio Vargas e Joao Goulart algumas cronista, Aldir Blanc, por exemplo, nao ^ M ' 4 s
ntiinero". Segundo ele, a falta de profis- vezes. conseguiu se acostumar: "A barbearia .§/'* ssionais, os alugueis cada vez mais caros — O Regina e provavelmente 0 fini- era ponto de bolao, a porta de futebol, 0 : mg < H
a garantia de um piso salarial incompati- co remanesccnte da epoca dos saloes telefone era usado para deixar recado pffiWk _ u m r—-'vel com os preqos cobrados, sao as princi- importantes, como o Elite c o Central. para a amante. Era local para um bate- Sb SSI^P

I pais causas do fechamento das barbea- Barbearia jd foi um bom negocio e estou papo e ate eventualmente para fazer "W-' W»

j rias. certo de que as poucas que sobrarao vao barba e cortar 0 cabclo. Nao consigo SfipRiB
Lcmhrancas se associar em cooperativas, como estao curtir esses ambientes envidragados, des- JL # #

fazendo os calistas — preve Oswaldo caracterizados que estao por ai e resolvi
Funcionando desde agosto de 1936 Rodrigues, que atende hoje bancarios, Cortar 0 cabelo sozinho, no espelho".

nos fundos de uma galena na Rua Alcin- profissionais liberais e eventualmente se Outro que nao abre mao da relagao
do Guanabara, a Barbearia Regina con- espanta com os modismos: "De vez cm harbeiro-cliente i o deputado federal , . "**• * ¦ ' 

, I II , Iserva aindaalgunsdetalhes da decoraqao quando chcgam jovens com tanta bri- Rubem Medina (PFL): Manoel Moreira, H4, cortava o cabclo do marechal Dutra c va 1 continuar traiMinapaa

^iginal: 

as cadeiras da marM^^rcna, 

^im|n|i^^l^ ^8^r^iVC^^ /V

nosso fregues habitua|" conversava de do Brasil, com Francisco Gomes da^Silva^ mesmo do cabelo• que^corto, sci la, uma |

i^^xigentr^as^t^^^irrapetr fl'uincia e^onTlp^ddo 
^que'l'"por'sua a 

ate bem jwuioo^i^ipovwal^^da^U^ . "" - ^nho na frente — recorcia seu Manoel, grande vivacidade, acabou tesoureiro do nunca gostou dc ba^rbcMro. 'iricomndava, !

fiquei muito orgulhoso quando' Dutra foi beiros do Rio, Manocl Gouveia do Nasci- sozinho e' achou'"engraqado o corte ter I

As recordaqoes se sucedem. O corpo saldes-empresas". Ele lembra que isto foi —Eu cortava no espelho e nao con- Nf
6 esgttio e a mao firme empunha hoje percebido ha muito tempo por Manoel seguia aparar atras e por isso ficava curto Iuma tesoura nacional em vez da Vittry, Sousa Lima, 0 Sousa cabeleireiro, que na frente e comprido nas costas. Depois Jg ^6 i&i'iSfeai 1
francesa. A maquina zero Oster, anieri- possui saloes em lpanema e no Rio-Sul: minha av6 passou a cortar para mim Moreira da Silva contiriua Evandro usa o espelho e Rubem Medina prcfcrc liui,
cana, que substitui a manual, foi definiti- "O corte de cabelo no Rio pode ser hoje eu vou 110 Sergio, em Laranjeiras. r ,h> rnt„mhi „ rir./;rir.,', ,.nu0ln ,{„ Pnsto <> ha 20 anos
vamente aposentada, com 0 surgimento dividido em antes e depois do Sousa. Meu cabelo nao tem misterio nenhum fwl ao aml8% do Cafumftl corta 0 Pr°P™ cabelo do I osio ,
do corte ii francesa, e guardada no fundo Alem de excclcnte profissional, ele treina explica Evandro. \
da gaveta, em meio a recortes de jornais seus funcionarios, jii que as escolas nao Outro que nao abre mao de um «> flH fflQg \
e lembranqas do marechal Dutra. "Sou oferecem grandes coisas," barbeiro "de vezfem quando" jd que seus ^ Ineto de bart>eiro, aprendi o oficio em Como seus colegas, Manoel Gouveia cabelos, como ele prrtprio admite, "sao ff§~ I
Portugal e, desde 1923, quando cheguei nao tem duvidas em apontar as laminas ralos e faros'" e o cantor e compositor ^ gg fi®, rfi m p| Kv pi pwigSi I® bj* I
ao Rio, nunca parei de trabalhar. Juntei descartaveis como as principals concor- Moreira da Silva: "Sou fiel ao meu amigo ~ M rmtrL p®3?8 Ialgum dinheiro para cnar dois filhos que. rentes das barbearias. "Nao bastasse isso, da barbearia do Catumbi, mais para apa- 1 Hk to MSB fl| H r fff 

isa lsa |
quebrando uma longa tradiqao, nao qui- tem muita mulher cortando o cabelo do raro pelo na nuca" — conta Kid Moren- | SrlikiWi H B i« hbssw ^ir*> ^ ^ Jscram ser barbciros" — conta seu Mo- marido de qualquer jeito, embora nao gueira, que usa chapeu. I HHH9 H ¦ HB| ^ H Mm /BSfc & f$ 0 SI I

„ , T ,. I1U1 l^g OTc&PH
Barbeiros surgiram no imperio

Figaro na Mia, coiffeur pour hom- ro"! E, de brmcadcira, ameaqavam jo- conta que, um certo Frei Joaquim de \ §bk Blffl / II jl jZ-Jj 37 ~ I
me na Franqa e barbeiro 110 Brasil. gar a carroqa em cima do cabeleireiro, Santa Rosa Viterbo, que viveu no secu- | /-—¦£-—rT St Butt WIS! ) \~JLI LzjLfLl |
Embora a atividade remonte ao desco- dai, surgindo tambem, barbeiro no sen- lo XII, colocava fios da barba no selo -—7 —/ —i—¦————————^*|r |
brimento do Brasil, 6 aceita pelos cabe- tido de mau motorista. dos documentos como prova de verda- t—BBmaBBiBft ISHfll IBI 1ieireiros a vcrsao dc que 0 termo bar- Esta vcrsao e contada pelo barbeiro de e autenticidadc. E atti mesmo xTY ^5 B £fw E» >0 CT BB « ffi m M f B H gf I
beiro tenha surgido no Rio 11a epoca do Oswaldo Rodrigues, 69 anos, um dos bigode, de funqao estdtica, chegou Mb (ft M M Eg Safpffil W &S 1Imperio. proprietarios do Salao Regina. Segun- valer dmheiro em outras epocas: MM IiUweM tPwzbij MamaB O ut B&B> IConsta que os que cortavam cabe- do cle, 0 barbeiro, causador da doenqa —Valiam como titulo ao portador. ———1— mmXsJSlr nJSX tn f
los c barbas trabalhavam na rua. Colo- de Chagas, ficou conhecido como tal, Tanto assim, que 0 celcbre governo das RiUJ MdFXlUBS d(2 PurSCiS, eS£Juirt3 de S*dO LOUreOCO |
cavam 0 cliente 11a calqada sobre caixo- pelos movinientos de suas patas diantei- indias Portuguesas, D. Joiio de Castro, J
tes e ficavam em pe, na via publica. Os ras, scmelhantes aos da m&quina ma- em dificuldades, penhorou 0 scu bigo- .... i/|l 1 rt . I
canoceiros 6 que criaram o termo. nual de cortar cabelo. de. Quando chegou 0 tempo do resga- AQOffl GfT! IvltGrOI, SiBR! ud DrdStBi CJU6 l/Oo(?Jd CODnGCc, CucyOU |
Sempre que cruzavam com algiiem cor- Colecionador de historias relacio- te, pagou a divida e recebeu seu bigode Q» intxr — P /n/p rliforpntpl *tando a barba gritavam: "olha 0 barbei- nadas & profissao, Oswaldo Rodrigues de volta — revela. DiaMcf a lUjo unci |

 I A/o Brastel Super, voce encontra tudo para a casa e para o lar:

(CONSTRUSHOW)

( BACIA CIDAMAR GEL0 ACETIN0 FI0RI 2GO,OC CAIXA ACUSTiCA QUASAR 20W 175,00 
J

A UAMHA ^9 I BIDE CIDAMAR GEL0 ACET1N0 F10RI 210,00 RADIO GRAVADOR SHARP GF 1780 1.650,00 I
^%|1 II i^l |f | ^|| I W/« | |%, \JM I LAVATORIO CIDAMAR ACETINO FIORI 53x44  205,00 BELICHE POUTORNO 402 0,78x1.88 670,00
1 II 1 II I HI Billll uCM ItliJ I M I COLUNA CIDAMAR P LAVATORIO ACETINO BELICHE IMPERADOR MARFIM 999,00

VV1V I piori  145,00 DORMITORIO BETA PADRAO CEREJEIRA 1.990,00 I

^ J( E PRECO TOTAL DO CONJUNTO 820,00 RADIO GRAVADOR SANYO 2432 1.650,00 I
I ASSENTO SOLIDEX COR BRANCA  59,90 MICRO SYSTEM AIKO 3000 4.890,00 1

¦ II l^lll HI IB'! ^Vl III I PORTA TOALHA MOLDENOX TRIANGULO PQ 74,00 CONJUNTO TUBOS MOD. NINA 1200 MESA I

UKlttl&liiifii UIIU mU llll I PORTA TOALHA MOLDENOX TRIANGULO GD  84,00 FIXA CEREJEIRA 1.150,00 I

g SABONETEIRA DE MESA MODELLE1AZUL GRUPO ESTOFADO TROPICAL PINUS 1,990,00 I

 " ^ 
j CR1STAL e FUME! 49,90 GRUPO ESTOFADO SAO FRANCISCO I

MESADUPLACA^ '  799^00 AINDA. COM :>UCF SSO ^ j
0atendimentoe perfeito.Aqui Cames gostosas e variadas. Aqui nao temespeto.Vontade RARR.r. 

YAivf inn 135S00 fm DOBRO
eu tenho tudo de bandeja. Assim.qualquerume bomdegarfo. de cnangae lei. BARRACA YANEIGLU  1.359.00 EM dobro.

 '    Em Vila Isabel, Brastel vai dar s

I (ELETRO/PORTATEIS/MOVEIS) samba a Av 28 de Setembro, 277 e em |
T,, Tr, rri iMi/cKt a rT\occ ich dct ctcdch Madureira, Brastei chegou pra ser I

I 

primeira a Rua Maria Freitas 52 I

I GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE .. 7.490,00 lindo_presente da Brastel: i

| 
RAD'0 RELOGIOCCE AN ALOGODLE 450  530,00 

paravoc^tocar nTdate jI

Pra mim esta no ponto. Perti- Batatinhas. cebolas. maione- RuaEB5art?(^t^' m ¦ iX™': ^5??-o999 I ^ .. Bote a aiegria pra tocar
nho do escritorio. sesesaladas.Umpratocheio.Quem ay. Armandou>mt>«rti,591 ¦ Barra-t«i,3^9-3355 v A Brastel Super tern estacionamerrto tacit. 

naogosta? A<^lino Bocaijl-151' NB'TeL 711-6181 
I | E voce faz de sua compra um bom programs, ROtA^TEL <&flflf&fgR''

w, ^ f porque tambem na Brastel Super s. ^ j
mm Bt ' j i_ tudo s pr&po de banana. 5

senfir ns Rirni,

deixem que os mandos cortem os dela"
— observa. Manoel de Sousa Lima, o
Sousa, tem opinião diferente. Considera
que há espaços para a barbearia desde
que exista dedicação do profissional.

— Hoje o profissional jovem faz cara
feia para harbear um cliente, pois se acha
um estilista. Estou com 41 anos de profis-
são c faço uma barba com a maior
dedicação. Além disso, o profissional tem
que ser educado. O barbeiro tem muito
de confidente, mas no Rio é tido como
papagaio. Aos meus alunos sempre conta
aquela história do cliente que, indagado
pelo barbeiro sobre como gostaria do
corte, respondeu: calado. MuitO'impor-
tante, também, é saber o que o cliente
quer e não o que ele pede — revela
Sousa, que cita o cabelo do presidente da
Caixa Econômica, Marcos Freire, como
um dos mais bonitos que conhece.

A transformação das barbearias em
refrigerados salões provocou os mais va-
riados tipos de reações. O compositor e
cronista, Aldir Blanc, por exemplo, não
conseguiu se acostumar: "A barbearia
era ponto de bolão, a porta de futebol, o
telefone era usado para deixar recado
para a amante. Era local para um bate-
papo e até eventualmente para fazer a
barba e cortar o cabelo. Não consigo
curtir esses ambientes envidraçados, des-
caracterizados que estão por aí e resolvi
cortar o cabelo sozinho, no espelho".
Outro que não abre mão da relação
harbeiro-cliente é o deputado federal
Rubem Medina (PFL):

Na vida tive dois barbeiros. Há 20
anos corto com o Rui, no Posto 6 e
aproveito para descontrair e ouvir a opi-
nião dele sobre política, e outros assun-
tos, que respeito muito — diz Medina,
revelando não haver segredo nenhum em
manter o cabelo sempre da mesma for-
ma, dando a impressão de que vai ao
barbeiro diariamente: "Nunca prestei
atenção para isso; acho que é o jeito
mesmo do cabelo que corto, sei lá, uma
vez por mês.
Já u Mquüiro r.viindro Mesquita. 34

a até bem pouco tempo vocalista da Blitz
nunca gostou de barbeiro. "Incomodava,
eu brigava com meu pai, era horrível —
lembra Evandro, admitindo ser da época
do estilo Príncipe Danilo. A aversão era
tanta, que ele passou a cortar seu cabelo
sozinho e achou engraçado o corte ter
virado moda:

Eu cortava no espelho e não con-
seguia aparar atrás e por isso ficava curto
na frente e comprido nas costas. Depois
minha avó passou a cortar para mim e
hoje eu vou no Sérgio, em Laranjeiras.
Meu cabelo não tem mistério nenhum —
explica Evandro.

Outro que não abre mão de um
barbeiro "de vez em quando" já que seus
cabelos, como ele próprio admite, "são
ralos e raros'" é o cantor e compositor
Moreira da Silva: "Sou fiel ao meu amigo
da barbearia do Catumbi, mais para apa-
raro pêlo na nuca" — conta Kid Moren-
gueira, que usa chapéu.

Aposentado desde 1965. mas iniba-
Ihando diariamente, seu Manoel, apesar
da idade, não pensa em parar e até
lamenta a falta de clientes: as II cadeiras
do saião estão permanentemente vazias,
apesar dos preços congelados e conside-
rados defasados por ele: barba a Cz$ 10,
cabelo a Cz$ 20 e a unha a CzS 15.

llm dos proprietários do Salão Regi-
na, Oswaldo Jorge Rodrigues, 69, acha
"um milagre" a barbearia ter sobrevivido
todo este tempo:"Fizemos 50 anos, mas
isto aqui não dura outros dez" — diz,
contrariado. Para ele, a moda dos cabelos
longos, a mudança da Capital para Brasí-
lia, as obras do Metrô no Centro e as
lâminas descartáveis tornaram muito difí-
cil a manutenção do Regina: "A situação
vem se agravando e não há qualquer
perspectiva de melhorias. Antigamente,
cada barbeiro fazia mais de 15 barbas por
dia e hoje oito já é um número considera-
do bom" —- conta Oswaldo Rodrigues,
que chegou a atender os ex-Presidcntcs
Getúlio Vargas e João Goulart algumas
vezes.

— O Regina é provavelmente o úni-
co remanescente da época dos salões
importantes, como o Elite c o Central.
Barbearia já foi um bom negócio e estou
certo de que as poucas que sobrarão vão
se associar em cooperativas, como estão
fazendo os calistas — prevê Oswaldo
Rodrigues, que atende hoje bancários,
profissionais liberais e eventualmente se
espanta com os modismos: "De vez em
quando chegam jovens com tanta bri-
lhantina no cabelo que a gente pergunta
se vai cortar o cabelo ou trocar o óleo".

O proprietário do Regina revela al-
guns segredos, fruto de sua longa expe-
riência: "O barbeiro tem que saber ouvir,
atender bem o cliente e acabar com o
estigma de que somos papagaios. Temos,
também que assumir nossa profissão sem
vergonha c sempre lembro aos mais no-
vos que, além de imortalizados em ópera,
os barbeiros estão presentes na história
do Brasil, com Francisco Gomes da Silva,
o Chalaça, que cortava o cabelo de D.

—Peéte I e uxerciu mlia jlu ttrgttmtt ir.
fiuência e com Plácido que, por sua
grande vivacidade, acabou tesoureiro do
Império".

Novos tempos
O presidente do Sindicato dos Bar-

beiros do Rio, Manoel Gouveia do Nasci-
mento, acha que "o futuro são mesmos os
salões-empresas". Ele lembra que isto foi
percebido há muito tempo por Manoel
Sousa Lima, o Sousa cabeleireiro, que
possui salões em Ipanema e no Rio-Sul:"O corte de cabelo no Rio pode ser
dividido em antes e depois do Sousa.
Além de excelente profissional, ele treina
seus funcionários, já que as escolas não
oferecem grandes coisas,"

Como seus colegas, Manoel Gouveia
não tem dúvidas em apontar as lâminas
descartáveis como as principais concor-
rentes das barbearias. "Não bastasse isso,
tem muita mulher cortando o cabelo do
marido de qualquer jeito, embora não

No passado, o marechal Dutra c o
brigadeiro Eduardo Gomes iam com fre-
qüència ao Regina, na Cinelândia, para"dois dedos de conversa", enquanto cor-
tavam o cabelo. Hoje, a mais antiga
barbearia do Rio comemora 50 anos sem
festas nem clientes ilustres. Para seu
Moreira, 84 anos, conhecido no Regina
como "o barbeiro dos presidentes", não
existe futuro. Vencidos pela concorrência
das lâminas descartáveis e dos sofistica-
dos cabeleireiros unissex, os tradicionais
salões da cidade vão fechando as portas,
sobrevivendo apenas na lembrança de
quem passou pela máquina zero e pela
afiada navalha sueca Trcs Coroas.

: O presidente do Sindicato dos Bar-
beiros do Rio, Manoel Gouveia do Nasci-
mento admite, resignado, que não há
saída: "Antigamente existiam cerca de
duas mil casas; hoje são menos de 300 e a
tendência é diminuir ainda mais esse
número". Segundo ele, a falta de profis-
sionais, os aluguéis cada vez mais caros c
a garantia de um piso salarial incompatí-
vel com os preços cobrados, são as princi-
pais causas do fechamento das barbea-
rias.

Lembranças
Funcionando desde agosto de 1936

nos fundos de uma galeria na Rua Alcin-
do Guanabara, a Barbearia Regina con-
serva ainda alguns detalhes da decoração
original: as cadeiras da marca Aurora,
espelhos e tapumes em estilo art-decô e
até mesmo uma velha escarradeira íngle-
sa, que há muito deixou de funcionar.
Mudaram os donos, as luminárias, os
fregueses e apenas o barbeiro Manoel
Moreira, português do Porto, continua
lá, desde a inauguração. São muitas as
lembranças.

, — Foi uma profissão respeitada. O
Rio era a capital e o marechal Dutra,
nosso freguês habitual, conversava de
igual para igual. Chegava às 7h, com
todos Oi jornaia lidoii. Mão ura vaidono
nem exigente, mas gostava de um topeti-
nho na frente — recorda seu Manoel,
esclarecendo que jamais aproveitou o
contato com o então Presidente da Repú-
blica para pedir favor.

— Eu ouvia mais do que falava e
fiquei muito orgulhoso quando Dutra foi
ao casamento de minha filha.

As recordações se sucedem. O corpo
é esgUio e a mão firme empunha hoje
uma tesoura nacional em vez da Vittry,
francesa. A máquina zero Ostcr, ameri-
cana, que substitui a manual, foi definiti-
vãmente aposentada, com o surgimento
do corte à francesa, e guardada no fundo
da gaveta, em meio a recortes de jornais
e lembranças do marechal Dutra. "Sou
neto de barbeiro, aprendi o ofício cm
Portugal e, desde 1923, quando cheguei
ao Rio, nunca parei de trabalhar. Juntei
algum dinheiro para criar dois filhos que.
quebrando uma longa tradição, não qui-
seram ser barbeiros" — conta seu Mo-
reira.

Barbeiros surgiram no Império

Fígaro na Itália, coiffcur pour hom- ro"! E, de brincadeira, ameaçavam jo- conta que, um certo Frei Joaquim de
me na França e barbeiro no Brasil. gar a carroça em cima do cabeleireiro. Santa Rosa Viterbo, que viveu no sécu-
Embora a atividade remonte ao desço- daí, surgindo também, barbeiro no sen- Io XII, colocava fios da barba no selo
brimento do Brasil, é aceita pelos cabe- tido de mau motorista. dos documentos como prova de verda-
leireiros a versão de que o termo bar- Esta versão é contada pelo barbeiro de e autenticidade. E até mesmo o
beiro tenha surgido no Rio na época do Oswaldo Rodrigues, 69 anos, um dos bigode, de função estética, chegou a
Império. proprietários do Salão Regina. Segun- valer dinheiro em outras épocas:

Consta que os que cortavam cabe- do ele, o barbeiro, causador da doença — Valiam como título ao portador,
los e barbas trabalhavam na rua. Colo- de Chagas, ficou conhecido como tal. Tanto assim, que o célebre governo das
cavam o cliente na calçada sobre caixo- pelos movimentos de suas patas diantei- Índias Portuguesas, D. João de Castro,
tes e ficavam em pé, na via pública. Os ras, semelhantes aos da máquina ma- em dificuldades, penhorou o seu bigo-
carroceiros é que criaram o termo. nual de cortar cabelo. de. Quando chegou o tempo do resga-
Sempre que cruzavam com algúem cor- Colecionador de histórias relacio- te, pagou a dívida e recebeu seu bigode
tando a barba gritavam: "olha o barbei- nadas à profissão, Oswaldo Rodrigues de volta — revela.

Manoel Moreira, $4, cortava o cabelo do marechal Dutra c vai continuar trabalhando

Moreira da Silva continua
fiel ao amipo do Catumbi

vand.ro usa o espel
corta o próprio ca
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Rua Marquês de Paraná, esquina de São Loúrenço

Agora em Niterói, além da Brastel que você já conhece, chegou a

Braste! Super - a loja diferente!

Na Brastel Super, você encontra tudo para a casa e para o lar:

(CONSTRUSHOW)

BACIA CIDAMAR GELO AÇETINO FIORi 260,00 CAIXA ACÚSTICA QUASAR 20W

BIDÊ CIDAMAR GELO ACETINO FIORI 210,00 RADIO GRAVADOR SHARP GF1780

LAVATORIO CIDAMAR ACETINO FIORI 53x44  205,00 BELICHE POUTORNO 402 0,78x1.88

COLUNA CIDAMAR P LAVATORIO ACETINO BELICHE IMPERADOR MARFIM
FIORI 145,00 D0RMIT0RI0 BETA PADRAO CEREJEIRA
PREÇO TOTAL DO CONJUNTO 820,00 RADIO GRAVADOR SANYO 2432
ASSENTO SOLIDEX COR BRANCA  59,90 MICRO SYSTEM AlKO 3000
PORTA TOALHA MOLDENOX TRIÂNGULO PQ . 74,00 CONJUNTO TUBOS MOD. NINA 1200 MESA
PORTA TOALHA MOLDE NOX TRIÂNGULO GD  84,00 FIXA CEREJEIRA
SABONETEIRA DE MESA MODELLE (AZUL GRUPO ESTOFADO TROPICAL PINUS
CRISTAL e FUMÊi  ...... 49,90 GRUPO ESTOFADO SAO FRANCISCO
CONJUNTO DE FERRAMENTAS TRAMONTINA CHENILE MARROM
4 Pcs  35,00 GRUPO ESTOFADO TERNURA VERDE
MARTELO TRAMONTINA P VIDRACEIRO 10g  36,00 COLCHÃO INDUSPUMA PRINCEZINHA
JOGO DE CHAVES FIXA TRAMONTINA 1,28x1,88x0,09
14 PECASI  34,90 BANQUETA AZUL CEREJEIRA
PLAFONIER KELUX ALUMÍNIO 10cm 7,00 GRUPO CHARME
VALVULA PRIMOR 1/4 CROMADA  198,00 PURIFICADOR TECNOLOGICA FC1 BEGE
TUBO PVC 8C0 ROSCA 11 4 VARA 6m  130,00 PANELA DE PRESSÃO PENEDO 4.5 LITROS.
TUBO PVC Bc0 ROSCA 2, VARA 6rr,  220,00 FERRO ECO BtvôtT ........
BARRACA CAMPING ALBA TRANSA 799,00 ESTA SEMANA BRASTEL CRESCE
MESA DUPLA CAMPING C 4 BANQUETAS 799,00 MAIS AINDA, COM SUCESSO
BARRACA YANE IGLU  1.359,00 EM DOBRO.

Em Vila Isabel, Brastel vai dar
samba à Av 28 de Setembro, 277 e em
Madureira Brastel chegou pra ser a
primeira a Rua Maria Freitas, 52

Aqui não tem espeto.Vontade
de criança é lei.

Carnes gostosas e variadas.
Assim,qualquer um é bom de garfo.

O atendimento é perfeito. Aqui
eu tenho tudo de bandeja.

(ELETRO/PORTÁTEIS/MÓVEIS)

TV TELEFUNKEN A CORES 160 RST STEREO
16" 41 cm  8.900,00
TV TELEFUNKEN A CORES 517 UHF 20 51cm.... 7.500,00
TV MITSUBISHI A CORES 2030 20 51cm 9.250,00
TV SHARP A CORES 2030 20 51 cm 8,490,00
GELADEIRA BRASTEMP 340 LITROS . 4.690,00
GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE 7.490,00
RADIO RELOGIO CCE ANALOGO DLE 450 530,00
ASPIRADOR BLACK b DECKER MOD.1000
LUXO  .... 1-550.00

A Brastel Super tem estacionamento fácil
E você faz de sua compra um bom programa,
porque também na Brastel Super
o preço é de banana.

Na compra de qualquer
mercadoria você ganha este
lindo presente da Brastel: a,
Canção de Aniversário, j
para você tocar na data ( -
mais feliz de sua vida
Bote a alegria pra tocarEslr. üc Galeão MS Ilha Tel. 393-0795

Rua Barào tía Torre. 218 ¦ Ipanema Tel. 521 -0999
Av. Armando lombanji. 691 ¦ Barra ¦ Tel. 399-3355
A». Quintino Bocaiúva. 151 • Niterói ¦ Tel. 711 -8181

Batatinhas, cebolas, maione-
ses e saladas. Um prato cheio. Quem
não gosta?

Pra mim está no ponto. Perti
nho do escritório.

eço de banana.

jornal do brasil  Cidade

Salões unissex e novas lâminas liqüidam os barbeiros
JL Fotd de Geraldo Viola
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Foto de E Vá ria ro Teixeira
Violência não tem fim nas classes mais necessitadas

Se nunca chegou a imaginá-lo riso-
nho c franco, o Rio de Janeiro que a
mineira de Montes Claros Maura do
Espírito Santo começou a conhecer em
1916, aos três anos de idade, ao menos
não lhe parecia assustador. Ela através-
sou a infância brincando em ruelas então
tranqüilas da Baixada Fluminense, pas-
sou a contribuir com o magro orçamento
doméstico ainda adolescente, trabalhan-
do como empregada doméstica, e no
início dos anos 30, ao casar-se com um
funcionário da Campanha da Febre Ama-
rela, acreditou que, ao ter-se transferido
com a família de Minas para o Rio, de
fato encontrara um porto seguro. Já não
era — e o seria menos ainda nos anos
seguintes.

Em 1943, o marido de Maura foi
assassinado por marginais da região de
Gramacho, na Baixada, onde o casai
morava com o único filho, Fernando.
Fernando cresceu sem estudos nem pro-
fissão definida, sobreviveu à custa de
biscates, casou-se, teve quatro filhos c
começou a beber. "Um dia eu soube que
ele estava desempregado e vivia bebendo
junto com a mulher", conta Maura. Pou-
cos dias depois, outra má notícia: Fernan-
do sumira. "Tive de ir até lá buscar meus
netos", lembra Maura. "Minha nora só
bebia, eu não podia deixar os meninos
abandonados."

Hoje com 73 anos, sinais de exaustão
nos olhos escuros mas ainda caminhando
com agilidade pelas vicias da favela de
Cordovil, onde mora com os quatro netos
e sobrevive catando restos de lixo, Maura
sabe que a infortunada saga de sua famí-
lia está longe de ter chegado ao fim. "Um
dos meus netos trabalha, mas os outros
vivem por aí", resume. A favela de
Cordovil — também conhecida como
White Martins, por estar empilhada nos
fundos da fábrica — é uma triste escola
de vida para miseráveis. Como os outros
jovens do lugar, os netos de Maura
convivem diariamente com quadrilhas em
guerra, traficantes de drogas que recru-
uni crianças paia vigiai os huiuíuiuiIua
dg polícia, famílias em franca desagrega-
ção e muita, muita violência.

"Depois das seis da tarde, é muito
perigoso sair de casa", informa Adilson
Laurentino Oliveira, 4 filhos, dono de
uma birosca na favela. "A violência até
que diminuiu, mas ainda temos de agüen-
tar coisas como as que são feitas por um
casal que mora aqui em frente", ressalva
Juarez Gonçalves Duarte, presidente da
Associação de Moradores da Favela de
Cordovil. A queixa de Duarte é a senha
para que o casal por ele invocado como
exemplo comece a trocar palavrões, as
vozes claramente alteradas pela embria-
guez. Segundo os vizinhos, o homem
exibe numerosas cicatrizes provocadas
por facadas recebidas" da mulher. Em
contrapartida, ela perdeu a visão de um

olho depois de levar uma pedrada do
marido. Apelido da dupla: Casal 20.

Parceiros na miséria
A trajetória da velha Maura e sua

família, semelhante à de tantos inquilinos
dos porões da sociedade, configura um
dramático exemplo de que a violência
registrada no Rio de Janeiro, embora
possa sugerir uma guerra entre pobres e
ricos, na verdade vem colocando frente a
frente parceiros na miséria. Para algumas
autoridades da área da segurança públi-
ca, parece conveniente estimular a versão
de que as altíssimas taxas de criminalida-
de apenas exibem uma das facetas cruéis
da luta de classes — nesse caso, os
deserdados da sorte estariam tratando de
vingar-se do próprio destino. Mas não é
assim, como atesta o cotidiano vivido'
pelos 2,8 milhões de habitantes das 409
favelas cadastradas no Rio de Janeiro.

Em junho passado, Eliane de Souza,
27 anos, percorria uma ruela em direção
ao barraco de sua família na Vila Miséria,
incrustada no Morro do Estado, quando
foi surpreendida por quatro homens.
Eram 9 da noite — e, ao ousar caminhar
sozinha nesse horário, ela desobedecera a
uma das regras básicas do precário código
de segurança local. Pagou caso pelo atre-
vimento. Com um cabo de vassoura, os
quatro atacantes dilaceraram-lhe a vagina
e o ônus, em meio a uma seqüência de
atrocidades que Eliane descreve com o
desembaraço resignado de quem cresceu
na contemplação de um mural de misé-
rias humanas. Ela conhecia todos os
agressores, um dos quais era seu vizinho,
mas demorou algum tempo até arriscar-
se a dar queixa na 76a Delegacia de
Polícia. "Os homens falaram que se eu
contasse o que tinham feito eles fariam
pior mais tarde", justifica. O pai de
Eliane, carcereiro do quartel central da
PM, ainda não conseguiu ver presos os
estupradores da filha, que seguem circu-
laudo com desenvoltura pelo Morro do

Foto de Custodio Coimbra

Aos 73 anos, D Maura já sofreu todo tipo dc violência Eliane, intima de estii[>ro

Batalhão da l'M fez cessar unia seqüência
de keqüestjffis de meninas eom menos de
10 anos. promovidos por uma quadrilha
decidida a ampliar seus quadros. "As
crianças faveladas conviVttm todo 0 tem-
po com a violência", constata frei Fer-
nando Cunha, d;l paróquia de Nossa
Senhora do Pilar, na região de Duque de
Caxias. A paróquia abrange os barracos
do Jardim PAnavera, cujas violas consti-
tuero um dos pontos preferidos para a
desova de cadaveres. "Faz parte da reali-
dade das crianças ver pessoas mortas
como animais, assassinadas no meio da
rua", diz frei Fernanda. "Há poucos dias,
três meninos foram executados perto do
CÍEP do Jardim Primavera. Ja estavam
envolvidos com o submundo. E os crimi-
nosos continuam poi aí."

"Um dos maiores desafios da Igreja
nestas áreas carentes e reconstituir a ideta
de família, com responsabilidades, com-
promissos c educarão", percebe o padre
Sebastião Gonçalves da Silveira, piauien-
st- de 21' anos, cuja paroquia alcança as
favelas do Urubu, do Engenho da Mina c
da Galinha. "A desagregação dos lares 6
evidente. Alem disso, a rotina de viòlén-
cia faz com que os moradores deixem de
ser solidários entre si c acabem marcados
pela individualidade " As crianças, as*
sim, 'testemunham um painel de selvage-
rias tanto dentro quanto fora de casa.

Nas noites de sexta-feira e aos sába-
dos, a violência domestica costuma cx-
plodir nos barracos do Jardim Primavera,
quase sempre patrocinada por mátiaop
bêbados. "O pessoal que trabalha ha
cidade volta com o pagamento da semana
e a cabeça cheia de birita", 'depõe o cabo
Domingos I uís de Almeida, que ha qua-
tro anos coordena o policiamento nesses
turbulentos fins de semana "1 les che-
gam t querem logo estraçalhar a mu-
lher." Crianças que desejem subtraísse à
visão de tais brutalidade* saindo às ruas
certamente verão cenas igualmente de-
pressivas.

"Apesar de tudo, nas favelas encon-
Estado.

"É fundamental fazer com que o
Código Penal vigore também nas fave-
Ias", afirma o coronal Nazareth Cerquei-
ra, comandante da PM do Rio de Janei-
ro. "Só assim as pessoas decentes saberão
que vale a pena agir com honestidade e
reprovar o comportamento dos crimino-
sos." Também parece essencial reduzir-
se o grau de miopia de muitos policiais,
que com freqüência confundem margi-
nais e favelados trabalhadores, transfor-
mando a todos em alvos indistintos. "A
polícia vive atormentando as famílias que
vivem aqui", acusa Martinho Vieira, pre-
sídente do Conselho de Moradores da
Favela Parque Jardim Beira-Mar, em
Parada de Lucas. No momento, os habi-
tantes do lugar se esforçam para conse-

guir a desativação do posto policial ali
instalado.

Tais distorções contribuem para que,
em muitos pontos negros do mundo dos
barracos, favelados honestos prefiram
ver a polícia à distância e sujeitar-se à
incerta proteção de líderes de quadrilhas."Os moradores preferem ser protegidos
pelo dono da boca-de-fumo aqui do mor-
ro, que é muito respeitado", exemplifica
Martinho Vieira. Eventualmente, esses
chefetes nativos se permitem requintes de
magnanimidade. "Muitas vezes, os ho-
mens das quadrilhas avisam que vai haver
tiroteio à tarde", diz Nilton Gomes Perei-
ra, ex-presidente da Associação de Mora-
dores da Favela do Itararé. "Nesses dias,
ninguém sai de casa."

Os supostos tutores dos barracos, na
verdade, apenas administram, segundo
seus próprios impulsos, a lei da selva, que
lhes assegura, entre outras agudas mani-
festações de arbítrio, o direito de decre-
tar condenações à morte. "Há oito me-
ses. um homem estuprou seu sobrinho de
dois anos de idade", conta um morador
da Favela do Aço, ou "Vila Paciência",
que se esconde sob as iniciais l.A. "O
dono da boca-de-fumo soube e ordenou
que o cara fosse castrado." Assim se fez,
e hoje ninguém sabe do paradeiro do
estuprador. l.A. acha que a gestão desse
poderoso governador da favela trouxe a
paz aos barracos. "Já podemos dormir de
janelas abertas", gaba-se. "O dono da

boca não permite assaltos nem violên-
cia." A menos, e claro, que alguém
interfira em seu florescente comercio de
maconha, cocaína e "bim'8 um líquido
que provoca alucinações quando aspi-
rado.

Crianças seqüestradas
Em outros trechos desse cinturão de

horrores as quadrilhas são especialmente
agressivas na cooptação de menores de
idade. No Morro do Estado, por exem-
pio. dezenas de crianças trabalham como"olheiros" para traficantes de drogas,
que mais tarde irão utiliza-las como"aviões", encarregados da entrega da
mercadoria. Na Favela do Urubu, sõ uma
recente e enérgica intervenção do 3"

Iramos pessoas 3E uianue \iuuue. espm-
to de solidariedade e grande humanida-
de", di/ dom Mauro Morelli. bispo d<r
Duque de Caxias e São João do Menti"Isso me parece realmente espantoso",
admira-se o bispo. Tampouco e tacil
preservar os valores civilizados num uni-
verso tão hostil "Enquanto luta pela
própria sobrevivência, um favelado ho-
nesto e trabalhador tem de lutar contra os
criminosos do lugar e, as vezes, ate
contra a polícia", observa dom Mauro,"É muita luta para um homem só."

Participaram desta reportagem:
Helena Duque, Regina Barreiros
e Vera Perfeito
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Para um ex-diretor-geral do Dctran,
o comandante Celso Franco — que mar-
cou sua administração pela prática de
esvaziar os pneus dos carros estacionados
de forma irregular —, um outro fator se
destaca no desrespeito às normas de
trânsito: "As multas estão defasadas, são
mais baratas que as taxas cobradas pelas
garagens existentes". Ele denuncia, ain-
da, a carência dos órgãos de fiscalização,
principalmente da Polícia Militar, que
deveria ser substituída na função por uma
guarda específica para o trânsito.

Sem minhocas
Ao longo dos átimos anos, o anúncio

de projetos de garagens subterrâneas
sempre provocou manifestações em todos
os setores da comunidade. O empresário
Sérgio Dourado, cujo empresa chegou a
desenvolver um estudo específico em
1980, usou de tom jocoso para criticar os
adversários: "A praça é do povo e os
subterrâneos das minhocas".

O presidente do Clube de Engenha-
ria, Matheus Schnaider, sempre defen-
deu a construção das garagens. Entretan-
to, para que o projeto se viabilize, ele
considera indispensável que a Prefeitura
ofereça incentivos fiscais às empresas,
como a isenção de impostos por um prazo
prefixado, e o compromisso formal de
uma efetiva fiscalização contra o estacio-
namento irregular nas vizinhanças. Po-
rém, Schnaider nunca abandonou um
certo ceticismo:

— Sempre que um político assume o
governo, retira estes planos da gaveta,
anunciando a construção das garagens.
Logo depois, porém, a idéia é bandona-
da, geralmente por questionarmentos à
vibilidade econômica.

Já se chegou até a discutir detalhes
como a localização das novas garagens.
Na Zona Sul. por exemplo, enquanto o
presidente da Associação Comercial,
Araken dos Santos Lima, defende a cons-
tração na orla marítima, "para evitar o
deslocamento dos lençóis de água da
área", as associações de moradores do
Leme e Copacabana apontam para o
subsolo das praças Cardeal Arcoverde,
Serzedelo Corrêa. Lido e Edmundo Bit-
tencourt, interessadas que estão no tom-
bamento da Avenida Atlântica.

Prioridades
Não existem estatísticas atualizadas

da carência de vagas no Rio. De acordo
com o Detran, 10 mil carros novos saem
às ruas todos os meses. Alem de Copaca-
bana. os bairros considerados mais críti-
cos sáo Ipanema, Leblon. Gloria. Tijuca.
Méier, Madureira, Bonsueesso e Centro.
A situação se agravou ainda mais nos
últimos meses, quando a população se
aproveitou do congelamento dos preços
dos combustíveis — só agora rompido*
pelo emprestimo compulsório — e passou
a usar o carro com nuus freqüência.

Para atender à demanda, os estudos
da Secretaria Municipal de Obras apon-
tam para a construção de 20 garagens na
Rua Santo Afonso. Praça Nossa Senhora
da Paz, Largo de Madureira. Praça Ser-
zedeio Corrêa (o lote prioritário). Praça
Antero de Qucntal, Jardim de Alah,
Praça General Osório, Largo da Glória,
Praça do l.ido. Candéíãria. Praça
Avenida Chile. Praça das Nações. Jardim

veículos

Os contratos de exploração pelas em-
presas encarregadas da construção teriam
duração média de 15 a 35 anos, variável
em função dos custos e do número de
vagas oferecidas Alem de fixar e fiscali-
zar as tarifas, de forma a garantir o
retorno as empreiteiras, sem onerar a
população, a Prefeitura vai controlar
também a forma de ocupação de cada
áreal restringindo a apenas 50%, no
máximo, o número de vagas que pode-
rão, por exemplo, ser alugadas por tem
porada. sem funcionar como rotativas.

Os preços — de acordo com os estu-
dos ja realizados — devem acompanhar
os que hoje são cobrados pela Coderte
nos edifícios-garagens da Rodoviária No-
vo Rio e do Terminal Menezes Cortes, no
Centro No entanto, ao contrario do que
ocorre nestes casos, o Município devera
fixar: um preço bem mais caro a partir da
>egunda nora de uso, como forma de
incentivar a rotatividade, inibindo o esta-
cionamento por todo o dia.

Os editais preparados pela Secretaria
de Obras tem 18 exigências, apenas na
are.: técnica e estão sendo analisados
pelo Preíe to Fica estabelecido. de'%cflir-
do com leeislação aprovada ainda n ;

do Méier e seis unidades sob as areias de
Copacabana, junto às Ruas Belfort Ro-
xo. Fernando Mendes. Paula Freitas,
Siqueira Campos, Santa Clara e Bolivar.

Alguns projetos ja estão até detalha-
dos. As garagens da Avenida Atlântica,
por exemplo, ocupariam, cada uma, área
de 13 mil 200 metros quadrados, com
acessos junto à calçada da praia (onde
hoje há estacionamento). Os estudos pro-
põem prédios de dois a cinco pavimentos,
com saída isolada para pedestres e equi-
panientos de segurança, como ventilado-
res, exaustores de gases, bombas para
drenagem, iluminação e sinalização di-
gital.— Nós não temos experiência neste
tipo de construção, muito comum na
Europa e que há anos chegou a Buenos

Aires. Podemos fazer garagens com ape-
nas 300 vagas e alta rotatividade, como a
da Santa Afonso, ou de 1 mil vagas e
menor rentabilidade, como no caso da
Atlântica. O importante é respeitar as
características próprias de cada área,
atendendo tanto ao interesse do comer-
cio, como ao morador que precisa de um
lugar para guardar o seu carro durante a
noite — comentou o engenheiro Geraldo
Horácio.

Interesse
Segundo a Secretaria Municipal de

Obras, já existem quatro firmas iriteres-
sadas na construção e exploração das
garagens. Sáo dois grupos internacionais
— um da Espanha e outro da França — e
as empreiteiras nacionais Norberto Oder-
brecht e Mendes Júnior. Após a publica-

ção dos editais e do resultado da licitação
sempre por lotes de três a cinco áreas
os vendedores têm prazo de 300 dias

úteis para a entrega dos estacionamentos
ao publico e reconstrução das áreas de
superfície, nos mesmos moldes atuais ou
de acordo com projetos elaborados pela
Prefeitura.

— A população não enfrentaria
maiores dificuldades. Numa praça gran-
de. como a General Ozono ou Nossa
Senhora da Paz. as garagens ocuparão
apenas metade do espaço, que estaria
cercado durante a obra. Além disso, com
as técnicas modernas de engenharia, se
fariam as escavações, as paredes e a laje,
construindo o restante ja com o buraco
fechado e reentregue para a utilizâção da
comunidade — revela Horácio.

Em Copacabana, um risco diário

Acordar cedo para íuçir da multa do
guarda e não ter a certeza de que vai
encontrar o carro no lugar em que deixou
e a rotina de quem mora em Copacabana,
como o estudante Abdias de Araújo
Porto. 23. "É uni risco, uma aposta que a
gente faz com a sorte todos os dias",
atirma. A lataria riscada, a antena que-
brada ou equipamentos roubados sáo
alguns dos prejuízos mais freqüentes.

Abdias e capixaba de Cachoeiro do
itapemirim e ha uóis anos esta no Rio

para estudar arquitetura. Ele mora num
apartamento da família! na Avenida Nos-
sa Senhora de Copacabana, quase esqui-
na de Bolívar. "Até ha um tempo, eu
alugava uma vaga num prédio aqui per:.
Mas ia estava pagando CzS 3W por mts.

Ao contrário
mesmo edifício,
pneus esvaziados
pura covardia, pi

de outro:
que já ti<
durante a
»is ninguér

5 vizinhos do
-eram até os
noite — "por
n eanha nada
lo menos por

Garagens subterrâneas vão 
guardar 

80 mil

Luiz Fernando Gomes.

Os primeiros editais de concorrência
pública para a construção de 20 garagens
subterrâneas, sob praças e ruas, já estão
sobre a mesa do prefeito Saturnino Braga
e deverão ser publicados até o fim do
ano, depois de uma ampla consulta às
associações de moradores, ao comércio e
à indústria das áreas envolvidas. Estudos
da Secretaria Municipal de Obras pre-
vêem a abertura de 10 mil vagas rotativas
em nove bairros, atendendo a 80 mil
veículos/dia, apenas no horário comer-
ciai.

As primeiras garagens a serem licita-
das ficarão na Rua Santo Afonso, Tijuca;
Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema;
Praça Serzedelo Corrêa, Copacabana; e
Largo de Madureira, sob o viaduto Ne-
grão de Lima. De tecnologia avançada,
os estacionamentos terão cobrança ele-
Irônica, sinalização digital e serão expio-
rados, por 20 ou 30 anos, pelas próprias
empresas construtoras. Por contrato, elas
arcarão com os custos da obra — cerca de
15 milhões de dólares — sem ônus para a
Prefeitura.

Superlotação
Os estudos da Secretaria Municipal

de Obras para os Parques Subterrâneos
de Estacionamentos do Rio começaram
há cerca de sete anos. De acordo com o
engenheiro Geraldo Horácio Miranda,
um dos autores do projeto, o objetivo
básico é diminuir substancialmente esta-
cionamento de veículos nas vias, "princi-
palmente nas artérias de maior movimen-
to e nos grandes centros de consumo,
como Copacabana e Ipanema, que
atraem visitantes de todos os pontos da
cidade".

— O Rio é a maior cidade do mundo
onde as pessoas usam. com tamanha
freqüência, do arbítrio de estacionar o
carro sobre as calçadas, em lugares proi-
bidos, sem respeitar os direitos do próxi-
mo. Esta individualidade cresceu com o
desenvolvimento da indústria automobi-
lística, sem nenhum planejamento viário
ou urbanístico, em que o transporte indi-
vidual sempre se sobrepôs à opção pelo
coletivo — explicou Geraldo Horácio.

Nos meios técnicos, a causa mais
citada é exatamente a falta de uma políti-
ca imobiliária coerente, o que favoreceu,
ao longo das últimas quatro décadas, a
construção de grandes edifícios residen-
ciais e comerciais sem garagem, não ofe-
recendo ao motorista outra opção, a não
ser deixar o carro na rua. Os levantamen-
tos do município revelam, por exemplo,
que em torno das Praças Serzedelo Cor-
rea e Cardeal Arcoverde — um dos
pontos mais críticos — os 33 prédios
somam 1 mil 649 salas e apartamentos,
com apenas 732 vagas de garagem.

— Ainda hoje. prédios residenciais
sáo construídos com apenas uma vaga de
garagem, quando as famílias de classe
media, normalmente, já possuem mais de
um carro. Os edifícios de escritórios,
então, têm todas as facilidades de cons-
truçãoj complicando ainda mais este qua-
dro — admite o engenheiro, hoje trabaf
lhando na issessoriâ direta do secretário
de Obras, Luiz Edmundo Cosia Leite
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Sebo vende documentos da Inconfidência

Elizabeth Marins

Se a Secretaria do Patrimônio Histórico c
Artjstico Nacional (Sphan) comprar, dentro de uma
semana, documento:, que não revelam fatos novos
sobre a história da Inconfidcncin Mineira mas têm a
assinatura de alguns de seus personagens, isso
ocorrerá quase que por acaso. Ela soube, pela
imprensa, que o Sebo Fino, cm Petrópolis, estava
vendendo 11 c pediu o direito de preferência na
compra. Para evitar casos semelhantes, está organi-
zanao com a Fundação Pró Memória um serviço
que faça inventário e proteção da documentação
sobre a História do Brasil.

De acordo com o decreto-lei n° 25, de 1937, os
antiquários e leiloeiros devem registrar-se no Sphan
e enviar-lhe, semestralmente, relação de seu acervo
para que o governo adquira o que lhe interessar. No
entanto, a maioria não cumpre o dispositivo, às
vezes ate por desconhecê-lo. A Sphan não dispõe de
gente para fiscalizar o cumprimento da lei, porque o
pouco que tem foi destinado, principalmente, a
levantamento e preservação de prédios históricos.

A venda
O que o Sebo Fino vende não são documentos

da Conjuração Mineira, explicou uma sócia do
antiquário, Ana Maria Bocayuva de Miranda Jor-
dão de Araújo Mesquita, conforme "um mal-
entendido levou a Sphan a crer". Trata-se de 11
documentos, cartas e procurações com autógrafos
de personagens ligados a esse fato histórico.

, Os mais importantes, diz ela, são uma carta de
dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Visconde de
Linhares, sugerindo à junta de administração e
arrecadação da Real Fazenda a adjudicação da Casa
dos'Contos, e um documento assinado pelo mar-
qilês da Ponte de Lima, dispondo sobre a gratifica-
ção dós pedestres que capturaram o padre José da
Silva'Oliveira Rohm.

Ò primeiro foi colocado à venda por 300
dòfájrès (Cz$ 4 mil 152 e o outro por 100 dólares,
C?$ 1 mil 384. Não são os mais caros, porque três,
assinados por Cláudio Manuel da Costa e Tomás
Antônio Gonzaga, custam 500 dólares, ou Cz$ 6 mil
920, cada um. Na lista constam ainda assinaturas do
tenente-coronel Francisco de Paula Freire, na casa
dc quem houve várias reuniões dos inconfidentes;
do inconfidente Vicente Vieira da Mota; do gover-
nador-gcral, dom Rodrigo José Meneses, conside-
rado uma das principais autoridades portuguesas
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que visitaram Minas Uerais, e ae jose Alvarez
Maciel, pai do inconfidente de mesmo nome. O
preço varia de 300 a 20 dólares.

Ao saber da venda, o diretor da 6a região da
Sphan, Glauco Campeio, enviou à sede do Sebo
Fino duas representantes para comunicarem aos
responsáveis — o outro dono é o ex-deputado
Márcio Moreira Alves — que a venda deveria ser
sustada (dos 11 autógrafos três tinham sido vendi-
dos) éos documentos não poderiam sair do Brasil.
Elas solicitaram também mais informações sobre o
caso.

Glauco Campeio, que explicou não ser ilegal a
venda, enviou, posteriormente, aos proprietários
do antiquário um ofício no qual solicitou a relação
ddtalhada dos documentos colocados à venda e
lembrou que, caso a Sphan se interesse por alguns,
terá o direito de preferência na compra, conforme
lhe faculta a lei. Dentro de uma semana, a secreta-
ria dará resposta.

Lei descumprida
. Embora exista há cinco anos, pela primeira

yez o Sebo Fino é procurado por um órgão governa-
mental interessado em examinar seu acervo (cerca

de 2 mil 500 manuscritos e livros principalmente
escritos por estrangeiros sobre o Brasil ou publica-
dos por brasileiros antes de 1822) e de exercer o
direito de preferência, conforme Ana Maria Bo-
cayuva de Miranda Jordão de Araújo Mesquita
salientou na carta que encaminhou à Sphan. Várias
vezes mandou seus catálogos e listas para diversos
deles, como o Ministério da Cultura.

A Sphan defende-se, informando que o decre-
to-lei n" 25, de 1937, determina que os antiquários e
leiloeiros se registrem na secretaria e enviem-lhe,
semestralmente, a relação de seus acervos. Como a
maioria descumpre esses dispositivos e o Patrimô-
nio Histórico dispõe de poucos funcionários, fica
difícil fiscalizar seu cumprimento em todo o Brasil.

A clientela do Sebo Fino é formada, cm 99,9%
dos casos, por colecionadores particulares, como o
empresário José Mmdlin. Márcio Moreira Alves
lamenta que seja assim, porque esses documentos
não podem ser consultados pelo publico em geral.
Admitiu que se trata de um negócio rendoso Ana
Maria, sua sócia, e que esta a frente, que poderá dar"uma ajudazinha" em sua campanha eleitoral. Com
a venda de 46 autógrafos e documentos do século
XIX, da sua última listagem, o antiquário vai
conseguir 4 mil 110 dólares que correspondem a CzS
56 mil 882,40.

Documento protegido
O advogado Rafael Carneiro da Rocha, da

MVEJflNOS CLASSIFICADOS
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resolve o carciüa
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Ana Maria disse que sabia da existência do
decreto-lei, porém desconhecia seus detalhes. Ale-
gou nunca ter mandado, diretamente, à Sphan
exemplares dos catálogos e listagens do Sebo Fino,
porque sempre imaginou que "ela se preocupasse
mais com a parte arquitetônica e não se interessasse
tanto pelos livros e documentos".

Garantiu que o antiquário nunca deixou sair
do Brasil documentos de valor para sua história.
Pelo contrário. Ele vem fazendo um trabalho de
preservação da memória escrita do país, adquirindo
em livrarias, sebos e leilões, na Europa, documen-
tos que recupera e vende com preços sempre
fixados era dólares. Recebe também papéis e livros
de particulares, herdados de parentes que os dei-
xam em consignação.

O outro sócio do Sebo Fino, candidato a
deputado pelo PMDB, Márcio Moreira Alves,
espera que, com a Lei Sarney haja verbas, por
exemplo, para a Biblioteca Nacional comprar obras
raras — ele mesmo lhe ofereceu algumas — e
completar seu acervo. Entre os ógáos goveniamen-
tais só a Secretaria de Cultura de São Paulo e o
Banco do Brasil compraram alguma coisa.

conspttoria jttréfaa da Sphan . explicou que duvide—
às deficiências de pessoal e de verbas — problemas
que existem desde o início do serviço em 1937 — foi
preciso estabelecer prioridades. Em conseqüência,
a Secretaria dedicou-se mais ao levantamento e *
preservação dos prédios históricos.

A documentação do valor histonco não pode
merecer os mesmos cuidados. Mas, agora, o Sphan.
em conjunto com a Fundação Pró-Memória, organi-
za um serviço que cuide, especificamente, do levan-
tamento e da proteção desse acervo Além disso, a
Pró-Memória conseguiu verbas do CNPq para que a
OAB, a Faculdade Cândido Mendes, a UFRJ e o
IAB executem o inventário.

Está sendo preparada ainda uma minuta de
convênio pelo qual a Fundação, representando o
Ministério da Cultura, e o Ministério das Relações
Exteriores elaborem também um inventário da
documentação importante para a história brasileira
existente nos países com os quais o Brasil mantenha
relações diplomáticas. O objetivo é trazê-lo ao
Brasil ou facilitar aos brasileiros o acesso e esse
acervo.
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Prefeito encampa casa Nova empresa municipal _

l?5 jV'NHm^UKVs.ClTri^L^ n ntn.o actlora;!.. .1,.
Em manlstacao diante do hospital, distribuiu-sc um processo de faveliza?ao da cidade e anunciou a cnaqao de uma Escavadeiras derrubam o velho casarao onde func wnaia a bmbaixada la[

panfleto em que se afirma que "os direitos da comunidade Companhia Municipal de Urbanizaijao Pjjra. estocar terrenos one e
foram mantidos" e que "a cli'nica usava os recursos piiblicos serao constru.'das moradias populates. 0 ref(?ito.tambem an - MftrffimrPS 1) TO t OSt tllll
repassados pelo Inamps e simplesmente prestava a populaqao ciou a construqao do proximo lixitdiutii., cque ten Ti fi rVCt s/? ODDITIS G t VCL lVlOl till OI t O \
um pessimo servicjo". O folheto foi assinado pela Famerj, pelos aproximado de Cz$ I milhao, na Favela Santa Mar <. Dill ill*- / / 1 •• .
conselhos comunitarios de saude e seguranqa, pelo Sindicato Com uma agenda rcpleta de ,nfffa^s tk- obras que dll LaraillCiraS COlltl a
dos Trabalhadores Rurais e pelo jornal O Grito. devcra se intensifies* daqu, por -diante, Saturn.nocompletou o dia 

^llillCLTQS ClC DCSSOCIS (l J

eHSSiig^g SiSssHSaE *Z2&±XEZ.&
se construira um CT1. O hospital tcm 115 funcionarios. postos. Q imeir0 (iia da liquidaqao de invcrno do Barrashopping manifestaqao cm frente ao casarao que pcrtcnccu a hmbaixada

 atraiu milharcs de pessoas em husca de mercadorias de boa do Japao, na tentativa de evitar sua dcmolKao. Ontem, o
" 

~~ ~ 
I qualidadc a baixos precos e scrviu como amostra de como sera casarao ja estava quase que totalmenle destruido e . ( an ores

^ movimento ate dia 16, quando termina a promo^ao. 0 pique centenarias (

CBMMKM BITS policiais acalmar
W mm — "'Jm pajm^Jc Vlintnficni^ pint vn™" - 

.J' No tuiuu ik> ui><iLh> — luiiM.uuiu Ik. >uuiu MX, hu

I nas lojas de vestuario, que tiveram grande movimento durante freqiientadas pela famiiia imperial 
"serao 

construidos dois
todo o dia. Das 322 iojas, a maioria aderiu a promo^ao, que taz predios: um de 12 e outro de 6 andares. Na autoriza^ao para
parte do calendario de eventos do shopping, c o numero de constru^ao consta como propnetaria Heloisa Moraes l.imogi
pessoas que circularam pelos dois pavimentos era incalculavel. Coelho. De acordo com as int'orma^oes dos moradores, a idtfia

| Os onibus que passam pelo Barrashopping icgavame "ngUra^mardi

fiflfill gerenl administrativo-financeiro. Paulo Henrique Schenini. mensagens de adeus e revolta.
WBffl rnmmM HH estimou em 120 mil o numero de pessoas esperadas no primeiro C>s mamfcstanls querent cobrar do Prefe.to Satunt.no
M; «¦ Mi dia e um movimento de 40 mil vefculos. As vendas de julhf Braga c do V.c.-, Jo Re&ende, compromise hrmado de piesu
¦I Wmm\ mm foram fortes, segundo ele. "quase equivalentes as de dezem- var areas ecolog.cas e de importance histonea. 0 depuiado

VHF ) Wm bro" e a tendencia e de que continuem assim. "Fo. como um estadual List/ \ icira l! 1) t.imbtin csi.i\a ia. Elt umsultou o

HH Natal no meio do ano", afirmdu Schenini. <¦ urad"r do Estado para Me.o-Anib.ente. Joao Petersen, t na
segunda-feira discutirao a fundo o assunto. \ai consultar

Era dificil andar pelos corredores. tornados pelos consumi- tambem o Procurador da Republica, Joao Pedro Bandeira dc
¦BK / Hb dores carregando sacolas repletas de compras e cnanqas com NU.k>

baloes coloridos. As vitrinas Infeitadas com fitas e grandes
cartazes em cores berrames eram as que ma.schamavam MlnillAS f\ Ci l\ I llflTflTTl- atenqao, oferecendo camisas por pregos que var.avam de Czi ITXClIlJllVJo UU lu" }
185 a Cz$ 380, taillcurs por CzS 680 e ten.s ai CzS 290<c 320. (| 

}) t6 OF COlc°"a C|U6
"~\ "" ¦wy" v renovar as roupinhas de minha fillia — disse Ana Lucia - , » . •» A • i

 C.alhardo Martins, que circulava pelo shopping com a prima |qj XCriClO DOT OI11DUS
-jdS^00^ Andrea e a filha Talita, de tres anos. Delicia Ribeiro Barros. I

]TrMliMiltllW ;. ^ a | -f—^ que mora em Sao Paulo, tambem aproyeitou para fazer muitas Violencia, educagao e saude foram os principals temas do
,, compras, usando o carnnho da filha Linda, de um ano, para 2'' Encontro de Meninos do Rio. realizado ontem no Colegio

0K0t&tS^ . ^ transportar os pacotes, enquanto Sergio Ramos passeava com Sao Jose, na Tijuca. com a partic.pa^ao de ><) menores carenles
Bruna de tres meses, para que a mulher pudesse comprai "mais c abandonados. Os debates foram interrompidos com a nolicia

^00^ v tranquila". de que Jose Domingos da Silva, 12ianos, sofrcu ferimcntos

v XWWA liquidaql parecia uma grande festa. com homens graves ao tentar embarcar no on.bus l.nha 238 
gngcnho 

de
- mulheres entrando e saindo das lojas aparentando satisla^ao, Demro - Pra<;a i5) e o motonsta arranwu um. c

f&fe ngf^ erianqas correndo pelos dois pavimentos em busca de brmque- rapaz, que foi internado no Hospital Souza Agu.ar, tambem
dos e 

^ 
|anchonetes 

repletas. (^as h^uvtj quem ficasse 
Jep- P^^vamos^bTar^ 

a identifica?ao 

^pun^ao 

do

\ provavelmente a partir da semana que vem. com 
Jose Dommgos,'tudo aconteceu porque o motorist a

~  ¦¦¦^MWIIIIIIBI imaginou que fosse um assalto." — N.nguem .a assaltar nada. Oueriamos chegar a Tijuca
para o Encontro — explicou o educador e mcmbro da Pastoral

do Menor, Rodr.go Souza F.lho Ele acompanhava o grupo c
contou que o acidente aconteceu na Avenida Mem de Sa

| 
^^HBh proximo a dois soldados da I'M que nada fizeram.

Alem dos tcinas principals, o Encontro de Meninos scrviu
I para uma troca de exper.encia entre os menores, muitos dos

V a qua.s participaram do Encontro Nacional do Mcnor, no dia 2(t
Sua vida lica mais simples com o Eapeciticasdos rtcmcas • smdn de maio, em Brasilia.

HOTBIT, O miCfOCOmpUtadOr interface extemo Qtim 2 un/dades Slim aupJa I _ Ipessoalquepossuia maior in rlootr/si c^rrntiHo
variedade deorogramas em ^ °g° CieStlOl SegUIlClO
cartuchos do mercsdo. • Monitor monocromatico ou colondo I 11 1 1• Memoria de Video (RAM) . Televisor PS Bou colorido j r»»i/4 n*» r4 /~k 17 n I n r\ CAnfOnDFica tambem mais fecilporque 6 wKbyies ¦ jocoiunasxunhas d I I vl d 1 (11 V ClI 1U * M JI uvlt
o unico que possui tectado em . do sttltma (hom . g0 coiunas x 24 imnas j I . , . . ¦ p /
portugu&s que acentua a um Mbytes-com basic resume W n 0 A tronina VI om nP S a
simplestoque. . ^rcproc^don,. -fnZ'aZntono,™* COOTS****, ^ JW 1'" 

V V (I I 1U cl iYltlll Ul Od
Seus numerosos aplicativos em w^^m" (T® .lmBr&cra ^ _ Wf Um incendio de pequenas proporqoes destmiu ontem dc

oWm/nicfroran finanrflc AY-3-8910 ¦ Auaio Interfacemterno. oarsleloeoaar&o Centronics JME± jfatB Jb Ajj £Mr manha O Se^Ulldo andar do SODradO numero 33 (Ja Avenidaaaminisiragao, Iinan^db, Cdrdcteres acentuaoosmoMo orasileuo jVW Mfim jKSSti&J M jrg .. . ca no i .,r> » nn I,. f„n/'inn'i n I^rvSom R'imhti Hfeducac&o, lazer e outras •Teciado iabicomp> JHLJBr Mem dc ,>a. na Lapa, ondt funciona o Deposito bamou
diversas tireas, fazemdo HOTBIT $t,%&sprarm»m Moveis usados e uma of.c.na de reparos. Bpmbeiros do Ouartel
um microcomputadorpassoal Acentua&oecaracteresdaunguaportuguesa •Audio Central, com o auxilio de sete caiTos e uma escada Magirus.
extremamente litil e versitil. KTIT^'Irll «S~ jfb^ apagarani o fogo em menos dc 20 minutos. Nao houve vftimas

, , ajf Z^I^Xtkr Mar Moradores aos sohrados vizinhos aCreditam que o incend.o.AtravJsdoNucleodeApo'oao 'SrSStcp foi 
cnm.n.«o. 0 depdsito tinha scguro total contra fogo. Ruth

tetefons^/mTuD^de kswtcs°'25®1b 
hb ™s ^ZTXiZZTu^ohs-dos Gomes, moradora no numero 37. disse que ouviu passos no

teierone, a um grupo ae telhado antes da explosao queldeu ongem ao fogo. Mdve.s,
SSS^J^S9 MICROCOMPUTADOR PESSOAL 

j 11^1 TTD A C A SDisque (011) 211.9461. _ ¦Vjt, ¦¦¦ ¦¦¦H I ill | ll/rk - Para se ter acesso ao telhado. s6 subindo pelo estacio-
O HOTBIT6 o microcomputador namento — disse um morador, funcionirio da Secretaria de
pessoal que crescera junto com M Ul M hnrrn<5hoDDina-loia 113/a-nivel Laqoa P<igia Qvil, que naoTquis se identificar. "Todo mundo sabe que
voce no mundoda inform&tica. E iH MK Bt DOT pp y j essa buate aqui (Asa Branca) quer fazer um grande estaciona-

Tel,: 325-4758 I mento nessa a.ea, O estacionamento particular que funciona
——————— atlu' ao 'a^° sur8lu depois do incendlp de uma tinturaria .
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A Probel acaba de lancar sua nova v s t;, . , v ' VC, *> 4 » 
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iinha de colchoes: os Guarda-Costas. X. 
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De molas ortopedicas ou de espuma
ortopedica, os Guarda-Costas Probel feff/iM

garantem um sono tranquilo e reparador 0!!$£&§ if i 1 
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Colchao Guarda-Costas Probel. Voce fffMllf Ifftf ^
precisa ter um. Irirlr*W DEF1NHIVAMENTE 0 MELH0R COLCHAO i-PeO'v.. e.a v. 
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Prefeito encampa casa

de saúde que o Inamps

havia descredenciado

Itahoraí — O prefeito João Batista Cáffaro (PDS) encam-
pou a clínica ltaboraí, pertencente à família Nanei (PDT), que
voltará a funcionar quarta-feira com o nome de Hospital
Municipal Leal Júnior. Mês passado, o Inamps descredenciara a
clínica após a constatação de fraude contra a Previdência e a
comprovação de instalações precárias.

A Previdência, diante da decisão do município, renovou o
credenciamento e pagará à Prefeitura CzS 1 milhão 180 mil pela
internação de 190 pacientes por mês e pelas consultas ambulato-
riais. O anúncio da reabertura da clínica provocou manifestação
da comunidade, liderada pela Famerj (Federação das Associa-
ções de Moradores do Estado do Rio de Janeiro).

Desde ll)70, contou o prefeito, Francisco Nanei e seu filho
Francisco José Nanei mantinham domínio sobre a clínica, que
funcionava em prédio da Prefeitura. No dia 4 de julho, o
Inamps descredenciou o hospital por causa das condições
precárias de suas instalações.

— Eu soube que até uma jararaca foi encontrada no setor
de pediatria. Além disso, recebi informações de que havia
fraude contra a Previdência. No dia do fechamento da clínica,
78 pessoas estavam internadas mas só 44 necessitavam continuar
internadas; as restantes poderiam ter alta — disse Cáffaro.

Com o término do convênio anunciado pelo Inamps, o
prefeito decidiu encampar a clínica, que passou por reforma na
estrutura. A Prefeitura investiu mais de CzS 1 bilhão 200 mil
para a recuperação do prédio e, com as obras em fase de
acabamento, assegurou o novo credenciamento.

Em manifestação diante do hospital, distribuiu-se um
panfleto em que se afirma que "os direitos da comunidade
foram mantidos" e que "a clínica usava os recursos públicos
repassados pelo Inamps e simplesmente prestava à população
um péssimo serviço". O folheto foi assinado pela Famerj, pelos
conselhos comunitários de saúde c segurança, pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais c pelo jornal O Grito.

O Hospital Municipal Leal Júnior voltará a funcionar
atendendo pacientes nos setores de clínica médica e pediatria.
Dentro de 30 dias o pronto-socorro será ativado e futuramente
se construirá um CT1. O hospital tem 115 funcionários.

¦ i

Escavadeiras derrubam o velho casarão onde funcionava a

Sua vida tica mais simples com o
HOTBIT, o microcomputador
pessoal que possui a maior
variedade de programas em
cartuchos do mercado.
Fica também mais fácil porque é
o único que possui teclado em
português que acentua a um
simples toque.

Seus numerosos aplicativos em
administração, finanças,
educação, lazer e outras
diversas áreas, fazem do HOTBIT
um microcomputador pessoal
extremamente útil e versátil.

Através do Núcleo de Apoio ao
Usuário você tem acesso, por
telefone, a um grupo de
profissionais exclusivamente
dedicado á sua orientação.
Disque (011)211.9461.
O HOTBIT é o microcomputador
pessoal que crescerá junto com
você no mundo da informática.

Saídas- Disk DrivesInterlace externo rara 2 unidades Shm duplaface totalizando 720Kbyies formatados• Vídeo TVInterface interno paraMonitor monocromático ou coloridoTelevisor P A Dou colorido40 colunas X 24 linhasInterface exierno para80 colunas X 24 linhas

Eapecltlcaçòea Técnicas

rogo destrejj segundo

andar de velho sobrado

na Avenida Mem de Sá
Um incêndio de pequenas proporções destruiu ontem do

manhã o segundo andar do sobrado numero 83 da Avenida
Mem de Sá, na Lapa, onde funciona o Deposito Bambu de
Móveis usados e uma oficina de reparos Bombeiros do Quartel
Central, com o auxílio dc sete carros e uma escada Magirus.
apagaram o fogo em menos de 20 minutos. Não houve vítimas.

Moradores dos sobrados vizinhos acreditam que o incêndio
foi criminoso. O deposito tinha seguro total contra fogo. Rutb
Gomes, moradora no número 37, disse que ouviu passos no
telhado antes da explosão que deu origem ao fogo. Móveis,
cadeiras e tintas ficaram destruídos. O conjunto de sobrados
tem ntais de 100 anos e faz parte do Corredor Cultural.

— Para se ter acesso ao telhado, só subindo pelo estacio-
namento — disse um morador, funcionário da Secretaria de
Polícia Civil que não quis se identificar. "Todo mundo sabe que
essa buate aqui (Asa Branca) quer fazer um grande estaciona-
mento nessa área. O estacionamento particular que funciona
aqui ao lado surgiu depois do incêndio de uma tinturaria .

Memória Principal (RAM)64K -512Kbyies
Memória de Vídeo (RAM)WKbyles
Memória do Slatema (ROM)32Kbyies • com BASIC resiaente
MicroprocessadoresZ80A - Central, clock 3.57MHZTMS9128- VídeoAY-3-8910- Audio

Gravadorinterface interno 1200 2400 BITS Segundo
ImpressoraInterface interno, paralelo e paarào centronicsCaracteres acentuaoos paarào brasileiro
(ABICOMP)Teclado73 teclas10 tunçóes programèveisAcentuação e caracteres da língua ponuguesa256 caracteres (textos especiais o semi-grahcos)Teclas de cursor independente

Audio3 canais independentes96 notas em 8 oitavas
Sistemas operacionaisHB-MCP compatível com CP M 2 2HB - DOS compa ti vel com MSX ¦ DOScompatível com arquivos do MS-DOS

Cores. Gráficos16 cores em gráficos o texto simultâneosAlta resolução (256 X 192)
32SPRITES

LIQUIDAÇAO

barrashopping-loja 113/a-nível Lagoa

Tel.: 325-4758

Você 
precisa 

ter

um Guarda-Cos
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A Probel acaba de lançar sua nova
linha de colchões: os Guarda-Costas.

De molas ortopédicas ou de espuma
ortopédica, os Guarda-Costas Probel

garantem um sono tranqüilo e reparador
em qualquer posição.

Colchão Guarda-Costas Probel. Você

precisa ter um.

24 ? 1" caderno ? domingo, 3/8/86 Cidadã „ JORNAL DO BRASIL
Foto de Viviane Rocha
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transferencia de sangue, a He-
mobag, admitiu, em comunica- J
do da socia-gerantc Iris T. C.
Franco, que apos o Piano Cru- j ^00/k- mm _ _ __
zado teve problemas com for- ¦¦¦BR flBL BE KL B H Bl fff Ufa. fig
necedores, resiiltando disso raj JfjSn £& ffiff HP BE 5| Bgj g| Mek Jhk"uma qtieda momentanca" SP* CS j®\BL M BE K H ffwk
qiialidade de seus produtos. BKbm V wk J? B J? SS Hi h ¦¦ R HK B ¦ B as"0 problema ocorreu com fij^ ff II M JUlk ® ^f|; ¦ HE ¦ I I ¦ If Wt
anticoagulante com m ¦¦ VK IS » H II JH M B II W Oft
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JA BL
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Com o fornecimento inter- fmt a_ B MHMPI8SKS
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^

ma com o anticoagulante nao hhhc ¦¦ w » ¦ ™
acarretaria "em hipotese algu- I
ma" complicates mais serias
aos pacientes. I

A importagao de bolsas de . * I'TI^C
coleta e transferencia de san- ^nj * 

^ irpl|C /\N \ lL^
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CHtvjut \ .rum
to das industrias naeionais que SoC>3' V** ^ x 

|k A V*atuam no setor, paralisa^ao de naiirm—*^1 . . ^ l r^v /^\ \ \ ISA I .rvl'*-^investimentos, desemprego e ^ ," Ta \ J\j j J/*•*- »>

uma multinacional e cliegou a
iprocessar um de seus funciona-
irios no Rio Grande do Sul.
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W'de 1984. ^
: Ministro exige Existeigapaitamentos ®ito bons a sua disjosigao em toda a cidade, ^ 7 I \
Urigor de fiscal nesse rlomento. Mas sao ®penas|ons apartementos 0 idificioiosseii- ^/ # 
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saf^Rob^to^STetl ni e bem mais do que isso. Porque acabamento assim. espago assim. lo das^S>^ ; £*"
Si™'Sp^Jrigo^a calizagao e condigoes de pagamento assim nao aparecem a toda hora. Veja ^ ESTRELAS^^g^r? 

XA'^

¦junto aos fabricantes de boisas a planta, conheca as especificagoes e participe voce tambem desse aeon- —s f ^de coleta de sangue para trans- r. . , „.. 7v • J? . M m^lMmimTnr C )
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Predioem centra de terreno. I l| l| ill W
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enquanto o governo adota ou- III
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' do governo em criar uma em- *1 \- i; presa estatal para produzir bol- 1
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ANINTFRzouquc ap..sisa.. do Minisu- CONSWTOR& VSS- rLnltlll I Lll
rio da Saudc e de prestigiar | ^ a_.~ . II PLANEJAMEHTO E iwTERMEDWCAO
empresanado privado nacio- mhnm^ mm BFUB&'lhi' £2- V'. f ! I•nal. sem deixar de exigir a boa w » fcl^w 1X1^8
qualidade de seus produtos. | |O ministro fieou sabendo pe- |

i lo JB da denuncia feita pelo j
| coordenador do Hentoeentro I
; do Rio de Janeiro, Antonio . , ..., r>.v.Wenieck. de que. no pnmeiro CORRE i OkES NO I10C/AL DE S -\b ZO HOlvAS).
I seme sire desie ano. em Cuii-

tiba (PR), 18 pessoas rnorre- —
ram em consequencia da ma

. qualidade da> bolsas de coleta
 t UC-sangue para transfusao. ___ . —— —*—¦—-— —~—*—¦ — - ~ ¦ • ¦ - ¦ ¦ ~ '

transferência de sangue, a He-
mobagl admitiu, em comunica- '
do da sócia-gerante Iris T. C.
Franco, que após o Plano Cru-
zado teve problemas com for- I
necedores, resultando disso I"uma queda momentânea^ na
qualidade de seus produtos."0 problema ocorreu com ]
anticoagulante e não com I
plástico, que como sempre cs- j
teve e continua dentro dos pa- j
dróes exigidos pela legislação I
específica", afirma Íris T. C.
Franco, ressalvando que "esse j
problema já foi sanado." I
Hemobag substituiu todas as I
bolsas e alega que sofreu com I
isso grandes prejuízos. j
INTERRUPÇÃO S
. Com o fornecimento inter- j
rompido e entregas adiadas, !
empresa substituiu alguns for- I
necedores. no que contou com

apoio, segundo informou, da
Secretaria de Saúde do Estado j
dé São Paulo. A Hemobag, no !
entanto, garantiu que o proble- ]
ma com o anticoagulante não I
acarretaria "em hipótese algu- I
ma" complicações mais sérias
aos pacientes.

A importação de bolsas de j
coleta e transferência de san- I
gue, segundo a direção da em-
presa, "provocará o fechamen-
to das indústrias nacionais que
atuam no setor, paralisação de |investimentos, desemprego e I
prejuízo à economia. Com uma j
produção de 250 mil unidades/ I
mês e exportações para a Amé- jrir:< I nlin:i i- :i fVntnil ;> Hi-- I
mpbag garantiu que seus pro- jdutos estão dentro dos padrões I
de qualidade exigidos pela le- I
gislação". ]A empresa utiliza, além de

: seus controles internos, insti-
tuições especializadas em con- j

trole de qualidade para análise !
de seus produtos. A Hemobag j
classificou como "exemplar" a
atuação do Pró-Sangue (Pro- ]
grama Nacional de Sangue e
!Hèmoderivados) que "sempre
ajudou as indústrias, fazendo
sugestões e trazendo técnicos
do exterior, entre eles, ntem-
bros da Organização Panameri-
cana de Saúde".

Criada em 1977 com a união
da Hiplex S/A Laboratório de
Hipodermia e o grupo alemão
Freseneus, a Hemobag dedi-
cou-se em seus primeiros anos
ao desenvolvimento de know
how para produção de bolsas

.plásticas descartáveis. A em-
,,{iresa informou que, em 1983,

spfreu "violento dumping" de
uma multinacional e chegou a

^processar um de seus funcioná-
irios no Rio Grande do Sul.
Segundo a Hemobag, devido a

melhoria de qualidade da bolsa
nacional e seu baixo preço,
essa multinacional (cujo nome
'hão revelou) trabalhou dois
'íiltòs com prejuízos, deixando' 
^finalmente o Brasil em novem-:bro' de 1984.

•rj"i'Ministro exige
¦j\ rigor de fiscal

Brasília — O ministro da
Saúde, Roberto Santos, deter-
minou aos fiscais da vigilância
sanitária uma inspeção rigorosa
junto aos fabricantes de bolsas
de coleta de sangue para trans-
fusão. O ministro quer conhe-
cer todo o processo de fabrica-
ção dessas bolsas, da matéria-
prima, processo produtivo e
manuseio até o acondiciona-
niento, embalagem e transpor-
te .'.porque nos últimos dias tem
recebido denúncias de má qua-
lidade do produto nacional que
estaria provocando, inclusive,
morte de pacientes.

|.j.,.Em seu gabinete de tr^ba-
l|io, ontem pela manhã, o mi-

,{listro Roberto Santos disse
qqe o governo não pretende

,/.criar uma estatal para produzir
bolsas para coleta de sangue,
cpjno chegou a ser veiculado.
JRessaltou que não existem,
ainda, provas concretas de que

,as, mortes de pacientes estejam
relacionadas com o uso de boi-
sas de coleta de sangue produ-;zidas no Brasil: "Estamos ver-
ficando a procedência dessas
denúncias para que o Ministé-
rio da Saúde adote uma po-

.'Siçáo".
O ministro Roberto Santos' confirmou, ainda, a autoriza-

¦! ção para a importação de boi-
. sas de coleta de sangue dos

Estados Unidos, para a even-
. tualidade de as denúncias de
; má qualidade do produto na-

cional serem confirmadas, e
enquanto o governo adota ou-
tras providências.

Ao reaafirmar o desinteresse
tido governo em criar uma em-
! presa estatal para produzir boi-

sas de coleta de sangue, o mi-
nistro Roberto Santos enfati-
zou que a posição do Ministe-
rio da Saúde é de prestigiar o
empresariado privado nacio-

; naí, sem deixar de exigir a boa
qualidade de seus produtos.

O ministro ficou sabendo pe-
i Io JB da denúncia feita pelo' coordenador do Hémocentro
I do Rio ue Janeira, Antônio

..Werneck, de que. no primeiro
I semestre deste ano. em Guri-

tiba (PR), 18 pessoas morre-
ram em conseqüência da ma

. qualidade das bolsas de coleta
i. afciünuue para transiu são
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Existem apartamentos muito bons à sua disposição em toda a cidade

nesse momento. Mas são apenas bons apartamentos. 0 Edifício Rosseli-

niébem mais do que isso Porque acabamento assim, espaço assim, lo-

calização e condições de pagamento assim não aparecem a toda hora. Veja

a planta, conheça as especificações e participe você também desse acon-

tecimento de classe na Tijuca.

Prédio em centro de terreno.
Magnífico salão de 34 m2

3 banheiros sociais (l lavabo).
Varandões.
Copa e cozinha em ambientes separados e estanques da área de serviço.
Privacidade: hall para cada 2 apartamentos, hall social separado do de serviço.
Acabamento insuperável com a qualidade Pederneiras.
Tábuas corridas em madeira-de-iei.
Vidros bronze e esquadrias de alumínio bronze
Mais prazer no lazer: 2 piscinas, salão de festas e jogos, sauna e vestiário.
2 vagas na garagem

>F SHOPPil

RUA BARÃO DE MESQUITA

SANTO AFONSO

CONDE DE BONFIM

EDIFÍCIO
IENS PENA

EOSSEUNi

FINANCIAMENTO EM 84 MESES

SEM QUALQUER EXIGÊNCIA.

COM PRESTAÇÕES MENORES QUE 0 ALUGUEL

iIN10AQ OFF-SHOPPING A PRAÇA SAENS PE\A E METRO

PLANINTER
COMPANHIA
CONSTRUTORA C2-

PEDERNEIRAS
planejamento e intermediação

domingo, 3/8 86 I" caderno ' 25
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Hemobag admite 
que 

saco de sangue 
perdeu qualidade

São Paulo — Uma das prin-
cipais indústrias nacionais pro-
ríutoras de bolsas para coleta e

a



Integragao com a comunidade faz Ministerio da Saude estuda

universidade 
gaucha 

virar modelo I 
proibiSao 

de antidistonico

¦_ 

Foto de Marcos Fernandez/Zero Hora mais dps programas de cxtcnsan, cuja prcscnqa ——— ;
maior ainda e dos gtofcssorcs. Orivaldo rerin

Os bons rcsultadosgpriscgiiidos pela Univcrsi- " —
,.~M a, dade de ljui sao atribuidos a uma linha de aqao L sia nas mlosjjo mi (<=====S~\

modelo universitario brasilciro. ires universidades '"'ffiggfe cstabelccida desde sua ongem, quando a Sociedade nistro da Saude, Koncrto If _ -p \
gauchas derrubam na prdtica a tese de que o mundo f flf Litcrina Sao Boavcnjura, dos frcis capuchinhos do Santos, a dcfiniqao do ru _/Tr^ \
acadcmico vive sempre distante dos problemas reais .feis ittH* j Rio Grande do Sul. eriou a 1 aculdade de Filosofia. mo que o Brasil vai tomar ,—V v
das pessoas. Em Passo Fundo, Caxias do Sul e Ijui, «#N| y,-!WKBk ¦ fm. 

' Cidncias e Letras em 1957. Na 6poca, o clima sobrc o uso.de remedies / q ^
profcssorcs e estudantes universitlrios realizam politico era favoravel I participaqao e I discussao antidistonicos, inexistentcs I ) V I
pesquisas diretamente ligadas ao dia-a-dia das po- 'lijT^u -"-»W , dos problemas comunitarios, e isto foi mantido cm pai'sag descnvolvidos 
pulaqoes. Os rcsultados variam. mas pclo mcnos flOwL' i 

'A 
4 mesmo no periodo da rcpresslo. Se aprovar a portaria e cv /

Universidade de Ijui pode ser considerada um •"* lL JSA |s J 
— A instituiqao conseguiu resistir c preservar ludos da Dimed (Divisao

aucesso naquilo a que se propdc: gerar e socializar 'M & a autonomia, resguardando a liberdade de expres- <jc Medicamentos), que cs-
conhecimentos em permanente integraqao com & ' 

\ s3° ~ conta a pr6-rcitora dc ensino, Antonia tao em sua mesa ha lOdias,
realidadc local. Wk -gflM j ML, \, Bussman. - Ate hoje permanece o compromise alem de obrigar o uso da

Para o reitor da Universidade dc Brasilia, MBk , , 11 , institucional e pessoal dos doccntes com o descnvol- taria preta na embalaccm
Cristdvam Buarque, "a Unijui 6 um caso raro no vimcnto do trabalho comunitario. com a mobiliza- ^ tocjos c|cs (mdicando I
Brasil de integraqao da universidade com a comuni- glo da comunidade I participaqao. . de Hcnendpncia fi<.ica /
dade". Para o fisico Jos6 Raymundo R meo, reitor Em 1969, a Socicdadc Literlria Sao Boavcntu- nstmiical vai determin ir S
da Universidade Federal Fluminense e presidente V Mr »4»H i> ^ ra doou seu patnmonio a Fundaqao de Integragao. Vm t
do Conselho de Rcitores das Universidades Brasi- r V<" Dcsenvolvimcnto e hducaqao do Norocste do Rio 3™" pil 

' 
"n

lciras, "das trevS univcrsidades comunitarias do Rio ' Grande do Sul (Fidcnc), que logo depois implantou ^ 
A ^

Grande do Sul a Unijui t a mais bem-sucedida". wmmmgsm .. j 
" mais uma faculdade, a de ciencias administrativas, partir de b\ em toao \

A razao dos aplausos e ocomprometimento do Keitor dejende que Unijui seja contdbeis e econdmicas. Admimstrada pelos pr6- pais_ \
reitor. dos nrofessorese dos alunos da Universidade escola publica mas nao estatal prios profcssorcs, a Fidcne ampliou sua atuagao e Sc, de alguma forma, •**?<?/*i'1 A I
dc Ijui com os problemas da regiao, trabalho criou ainda o ccntro dc ciencias agranas e a escola ministro ccder as prcssocs
bastante facilitado pela gente do lugar, imigrantes Professorc. e alunos e a ponulaqao fazem um de enfermagem e obstctricia, que, em 1981, consti- dos fabneantes, estara aju-
europeus com profunda nogao de agao comunMria. |evantame'jto dos principals problemas da comuni- tuiram os centros integrados de ensino de Ijui. So dando a prolongar os pre- j •

Trabalho de conscientizacao dade c discutcm as formulas mais adequadas para cm maio dc 198?, o goverao da Nova Repubhca juizos i saudc de pclo mcnos 5 milhocs dc dosagens menores de diascpfnico, na tenta-1 sand-los transformou esses centres na Universidade de Ijui, brasileiros, que anualmcnte compram 197 tiva de fupr ao controle deterrrunado pela
Na regiao atendida pela universidade, localiza- " ^asicamcnte um trabalho de conscienti- cuja mantenedora continua a ser a Fidcnc. milhocs de unidadcs de antidistonicos nas OICE

da a 415 quildmetros dc Porto Alegre, vivem mais z;lcao — destaca o reitor. A Fidcnc e mantida pelas anuidades dos 18 mil farmacias do pais. "A portaria que encontramos e que
dc 1 miliiao dc pessoas, c as atividades economicas Outro projeto implantado pela universidade e alunos, mas conta tambcm com recursos provenien- A decisao pode afetar altos lucros (so ainda esta em vigor nao enquadra nenhum
predominantcs sao o cultivo da soja e do trigo e 0 contahilidaclc agricola para pequenos c medios tcs de serviijos prestados a prefeituras, sindicatos, em 85, os laboratonos venderam 15 milhocs desses antidistonicos com baixa dosagem dc
Criagao de gado leiteiro. Oitenta por cento dos produtores, ajudando-os a elaborar formuliirios coopcrativas c de alguns dos trabalhos de extensao dolares de tranqiiilizantes de todos os diasepinico entrc os remcdios que criam
agricultores tem mcnos de 25 hectares dc terra. ara a.„jstro Jqs rcsultados e programaqao das flue sao pagos. Segundo o reitor, desde 1969 a tipos) e, por isso, esta provocando a maior dependencia fisica e psiquica, ou scja, quePara atende-los, a Unijui desenvolve agao mtcgrada proximas safras. Para a comercializagao, que c uma Fidcnc zela para que exista uma administra^ao cnsc , a j^ova Repiiblica ja enfrcntou no podem piorar a saude de qucm os utiliza.nas areas de pesqu.sa e ensino mas pnonza das e, mais dif{ceis, foi cr.ada a central regional "tuficada e da pnondade a fomaqao dc recursos sctor ldc mcdicamentos, com politico sobretudo num pats como o tiosso, onde aextensao com 33 programas e 94 projeto^ era de infonnas6cs agropccuarias, que funciona atraves humanos Sao trabalho com a populagao: agnculto- indlistria farmaceutica exigindo a saida da automcdicagao e algo quo assusta", d.z

, 
eJS°'/£Tr af,?r; ' °U de programas nas radios locals e divulga boletins res, moradores dos barrro|cooperaUvas sin^c^ dirctora da n,mcd. Sucl, Rosenberg; res- Such, mcdica satiitansta que antes da D.
gcrtnciaijicnto t cultura. nos sindicatos c cooperativas. tos, pequcnas emprtsas, rtpartiqocs ligadas a nonsavel nela rStaria oue esta na mesa do med trabalhavlfna Escola Nacional de Sail-— E preciso que sc entenda que extensao nao — Em Iiui a universidade nao tem o earlier saucic- ponsavel pela pqrtana que esta na mesa do med traoainava na tscota iNacionat ae 5au
6's6 um cursinho, mas uma atividadc permanente d instituicao fechada como cm outros luaares — Apcsar dcsscs avanqos, a Unijui padecc da ministro. Such tem apoiq incondicional do de Pubhca.
dc integragao — afirma o reitor Adelar Baggio, 38 cntusiasma-se Walter Franz diretor da Cotriiui mcsma falta de recursos que atingc as outras secrctano nacional de Vigilancia Sanitaria, Por isso, logo que assumunos, trata-
anos, que comanda mais de 120 profcssorcs (dcdica- Uma das maiores cooperativas agricolas do pais. — universidades do pais. Com um orgamento paraSSste Luiz Felipe Moreira Lima (a qucm esta mos de estudar a qucstao , cxplica. 0
dos em tempo integral k universidade e dos quais ^ Cotriiui ve na universidade uma instituigao ano de Cz$ 34 milhocs, a previsao e de um deficit de subordinada), e desde que assumiu o cargo estudo que levou ponana aprcscntada ao
80% tem mestrado ou doutorado), cinco mil alunos fundamental atd no seu trabalho junto ao associado. Cz$ 2 milhocs. Alem das unidadcs, o orqamcnto e vcm sofrendo prcssoes da industria farma- ministro Roberto Santos incluiu consultas a

 nos cursos superiores. 200 na nos-graduacao P trabalho dc wteasae da univenidadr 1i composio dc dc rrnirw. Hns nninidpiflS 23uki milka SClfll dominado por rmprcsas mid- trrra de 10Q maimkoes ligadas a rP'l'irpt'-
outros 400 na escola de 1° grau, ligada i universi- apoiado pelos professores. Para Eliezer Pacheco, govcrno estadual, 3% de entidades nacionais e tinacionais. centcs em todo o pais, entrc elas todas as
dade. presidente do sindicato de professores da cidade e cstrangeiras que apoiam programas sociais e 5% da Perfll tr^icico sccretanas estaduais dc Saude, a Fundaqao

O trabalho de integra^ao comcqa com um professor de ciencia poh'tica da Unijui, "a extensao Uniao. Osvaldo Cruz, hospitals psiquiatncos. As
namoro da universidade com o gmpo social £ um dos pontos fundamentals da universidade e dd Para o reitor, as dificuldades sao normais, mas A seguran^a no uso dc mcdicamentos socia<;ao Brasileira de Psiquiatria, Inamps,

" termina sempre num convenio para um programa a dimensao polftica ao trabalho docente". A opi- e'e acha que ha uma injusti?a na distribuiqao das ( um direito do cidadao e implica eficazes Policia Federal, industrias farmaccuticas,
« de aqao permanente, que parte dos problemas niao do presidente do sindicato dos trabalhadores verbas pela Uniao. A proposta de uma universidade atividades de vigilancia e ampla participa- consclhos regionais de mcdicina, faculdadcs

apontados pela comunidade. O desenvolvimento de rurais de Ijut, Carlso Carlinski, e basicamentc a publica nao estatal, a serviqo da comunidade e c;ao popular' , diz Sueli Rozenberg "E com dc farmacui, Confen (Conselho Federal dc
uma metodologia para o ensino de ciencias mesma: controlada por ela, seria a forma de resolver o basc nessa filosofia que cstamos descnvol- Entorpecentes).

^ matematica 6 um cxcmplo de como funciona esse — A universidade tem procurado estar pre- problema. A ideia e de que a Uniao participc com vendo nosso trabalho na Dimed (scdiada no \ maioria das institui^ocs procuradas
processo. Os professores da universidade elabora- sente junto aos movimentos populares — diz ele — 30%, o cstado com 10%, os municipios bencficia- Rj0) 1 os estudos em torno dos antidistoni- emitiu pareccrcs tecnicos sobre o assunto.* ram nova metodologia e criaram conteudos em e tem sido importantesseu trabalho de conscientiza- dos com 5%, as organizaqoes nacionais e estrangci- cos cstao sintonizados com ela." "Todo esse trabalho durou mais de um
conjunto com 200 professores de escolas publicas de ?ao e sua a?ao esclarecedora junto aos trabalha- ras com 10% e as anuidades com 40% Quando assumiu o cargo, no primciro an0" diz Sueli Rozenberc " Dortanl que

; 13 municipios vizinhos, resolvendo as dificuldades dores. . . At .. - A universidade pubhca consohdana a cx- semestre de 85, ela encontrou a Dimed com esta com o ministro relaciona todos osdas crianqas da regiao no aprendizado das duas O presidente do DCE da Unijui, Alceu Van- pencncia descnvolvida em Ijui — enfatiza Adelar nerfil aue considerou traciccr "A divi- m .Hir-im^ntnc mm Hisu-nmi™ »m f .hnn
disciphnas dersam, acha que essa filosofia dc aeao representa Baggio. - Estamos dispostos a por cm pratica esta carSrio "lcdlcd™cntcf»m 

d'aseP«mco cm
A universidade realiza um programa tambdm um avan?o em rela^ao Is tradicionais universidades nova experiencia e avaliar scus rcsultados. Qucrc- hnrnrraticamcntf examinava e Ktina ?ao 

no pais, ao qu sc mi c e
;. no meio rural c na pcriferia das cidades, ensinando brasileiras porque "subsidia o ensino ao mesmo mos a co-rcsponsabilidade na manutcnSao, gestae, ' 50m^ara 3 P#r d.a
« a prevenir doenqas. Nao se trata, porem, de mero tempo que o faz mais voltado para a realtdade". Ele elaboraqao e execuqao dos programas em beneficio va documentos sobre mcdicamentos dtsti assinatura do ministro e publita^'O no Dia-

'ensinamento sobre cuidados basicos com a saude. acha, pordm, que os estudantes deveriam participar da maioria. na os a popu aqao e um pais in eiro, rio Oficial.
mantida sempre longe do processo atraves

«,« —— —" de uma legislaqao que permitia isso c que
1 ainda nao foi mudada." Conscientes da queda de faturamcnto"I Responsave! 

pela fiscalizagao e controle que poderao sofrer sc o ministro da Saude
, I— de todos os mcdicamentos em uso no Brasil assinar a portaria, as empresas farmaccuti-
|* (8 mil remedios em comerciahza$ao e 40 mil cas comeqaram a agir hi cerca de 10 dias,

produtos registrados). a Dimed tinha um utihzando os intrumentos de sempre: politi-
JI fiscal para atuar em 1 mil 128 empresas, cos com influencia em Brasilia e intermedia-' 

maioria delas em Sao Paulo (564) e Rio de nos com poder de persuasao nos sctores de
, Janeiro (289). "Conseguimos quadruplicar saude. Com isso. assim que a portaria foi^ esse numero", diz ela. "Hoje, temos quatro entregue ao ministro. a imprensa do pais

| M 1 B M 1 fiscais que atuam cm conjunto com as comeqou a publicar quase diariamentc noti
;| M  sccretanas estaduais de Saude. Claro, os cias sobre o assunto, a maiona cnticando

| ¦ numeros sao insuficicntes e nao permitem Sueli Rozenberg.
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Ministério da Saúde estuda

Droibicão de antidistônico

Integração com a comunidade faz

universidade 
gaúcha 

virar modelo

mais dos programas de extensão, cuja presença
maior ainda e dos protessores.

Os bons resultados conseguidos pela Univcrsi-
dade de ljin são atribuídos a uma linha de ação
estabelecida desde sua origem, quando a Sociedade
Literária São Boaventura, dos freis capuchinhos do
Rio Grande do Sul. criou a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras cm 1957. Na época, o clima
político era favoravel à participação e à discussão
dos problemas comunitários, c isto foi mantido
mesmo no período da repressão.

— A instituição conseguiu resistir c preservar
a autonomia, resguardando a liberdade de expres-
são — conta a pró-rcitora de ensino, Antonia
Bussman. — Até hoje permanece o compromisso
institucional e pessoal dos docentes com o descnvol-
vimento do trabalho comunitário, com a mobiliza-
çlo da comunidade ã participação.

Em 1969, a Sociedade Literária São Boavcntu-
ra doou seu patrimônio a Fundação de Integração,
Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Rio
Grande do Sul (Fidenc), que logo depois implantou
mais uma faculdade, a de ciências administrativas,
contábeis e econômicas. Administrada pelos pro-
prios professores, a Fidene ampliou sua atuação e
criou ainda o centro dc ciências agrárias e a escola
de enfermagem e obstetrícia, que, em 1981, consti-
tuíram os centros integrados de ensino de Ijui. Só
em maio dc 1985, o governo da Nova República
transformou esses centros na Universidade de Ijui,
cuja mantenedora continua a ser a Fidene.

A Fidenc é mantida pelas anuidades dos
alunos, mas conta também com recursos provenien-
tes de serviços prestados a prefeituras, sindicatos,
cooperativas c de alguns dos trabalhos de extensão
que são pagos. Segundo o reitor, desde 19ti9 a
Fidene zela para que exista uma administração
unificada é dá prioridade à formação de recursos
humanos c ao trabalho com a população: agnculto-
res, moradores dos bairros, cooperativas, sindica-
tos, pequenas empresas, repartições ligadas à
saúde.

Apesar desses avanços, a Unijui padece da
mesma falta de recursos que atinge as outras
universidades do país. Com um orçamento para este
ano de Cz$ 34 milhões, a previsão e de um déficit de
Cz$ 2 milhões. Além das unidades, o orçamento é
composto He \ r/r ri.- rrrursos rio^ municípios ?Or Ho
governo estadual, 3% de entidades nacionais e
estrangeiras que apoiam programas sociais e 5% da
União.

Para o reitor, as dificuldades são normais, mas
ele acha que ha uma injustiça na distribuição das
verbas pela Unilo. A proposta de uma universidade
pública não estatal, a serviço da comunidade e
controlada por ela, seria a forma de resolver o
problema. A idéia é de que a União participe com
30%, o estado com 10%, os municípios beneficia-
dos com 5%, as organizações nacionais e estrangei-
ras com 10% e as anuidades com 40%.

— A universidade pública consolidam a ex-
periência desenvolvida cm Ijui — enfatiza Adclar
Baggio. — Estamos dispostos a pôr em prática esta
nova experiência e avaliar seus resultados. Querc-
mos a co-responsabilidade na manutenção, gestão,
elaboração e execução dos programas em benefício
da maioria.

Ijui (RS) — Foto de Marcos Fernandez/Zero Hora
Ângela Caporal

Está nas mãos do mi-
nistro da Saúde, Roberto
Santos, a definição do ru íí^\
mo que o Brasil vai tomar __^
sobre o uso de remédios \
antidistónicos, inexistentes i j /
em países desenvolvidos. V s fSe aprovar a portaria e es- /
tudos da Dimed (Divisão j—^
de Medicamentos), que cs-
tão cm sua mesa ha 10 dias,
alem de obrigar o uso da
tarja preta na embalagem )
de todos eles (indicando /
risco de dependência física c
e psíquica), vai determinar j
o fim da fabricação e uso de k.
tranqüilizantes comuns, a
partir de 88, em todo o
país.

Sc, de alguma forma, o
ministro ccder Is pressões
dos fabneantes, estará aju-
dando a prolongar os pre-
juízos I saúde dc pelo menos 5 milhões dc
brasileiros, que anualmente compram 197
milhões de unidades de antidistônicos nas
18 rnil farmácias do país.

A decisão pode afetar altos lucros (so
em 85, os laboratórios venderam 15 milhões
de dólares de tranqüilizantes de todos os
tipos) e| pot isso, está provocando a maior
cnsc que a Nova República já enfrentou no
setor de medicamentos, com políticos e
indústria farmacêutica exigindo a saída da
diretora da Dimed, Sueli Rozenberg. res-
ponsavel pela portaria que está na mesa do
ministro. Sueli tem apoio incondicional do
secretário nacional de Vigilância Sanitlria,
Luiz Felipe Moreira Lima (a quem está
subordinada), e desde que assumiu o cargo
vem sofrendo pressões da indústria farma-
millia setor dominado por empresas mui-
tinacionais.

Perfil trágico
"A segurança no uso de medicamentos

é um direito do cidadão e implica eficazes
atividades de vigilância e ampla participa-
çlo popular", diz Sueli Rozenberg "E com
base nessa filosofia que estamos descnvol-
vendo nosso trabalho na Dimed (sediada no
Rio) c os estudos em torno dos antidistôni-
cos estão sintonizados com ela."

Quando assumiu o cargo, no primeiro
semestre de 85, ela encontrou a Dimed com
um perfil que considerou trágico: "A divi-
slo estava montada para ser um cartório
que, burocraticamente, examinava e assina-
va documentos sobre medicamentos desti-
nados à população de um país inteiro,
mantida sempre longe do processo através
de uma legislação que permitia isso c que
ainda não foi mudada."

Responsável pela fiscalização e controle
de todos os medicamentos em uso no Brasil
(8 mil remédios em comercialização e 40 mil
produtos registrados), a Dimed tinha um
fiscal para atuar em 1 mil 128 empresas, a
maioria delas em Slo Paulo (564) e Rio de
Janeiro (289). "Conseguimos quadruplicar
esse número", diz ela. "Hoje, temos quatro
fiscais que atuam cm conjunto com as
sccretanas estaduais de Saúde. Claro, os
números slo insuficientes e não permitem
uma ação eficaz sobre o setor, no qual
inexistem dados oficiais sobre morbimorta-
lidade decorrente do uso de medicamentos
e suas reações adversas".

A questão dos antidistônicos. que têm
peso considerlvel entre os remédios tran-
qúilizantes consumidos no pais, ela encon-
trou mal resolvida. Uma portaria assinada
no governo antenor (março de 85) estabele-
cia o ano de 88 como prazo final para
fabricação e uso mas não definia cora clare-
za a produção e venda dos remédios com
diasepínico (substlncia que ena dependên-
cia física e psíquica), liberando como tran-
qúilizantes comuns remédios que, na reaü-
dade, deveriam trazer a tarja preta (indica-
tiva do risco de dependência) na eraba-
lagem."Esses remédios são os antidistônicos
geralmente usados para provocar o sono",
explica Sueli Rozenberg. "E alguns estlo
entre os medicamentos mais consumidos no
Brasil, como é o caso do Somaüum, do
Librium, do Kiatrium AD, do Diazepan, do
Tensil, do Valix, do Dienpax, do Valpax e
inúmeros outros. Muitos representara mais
de 30% do faturamento das empresas que
os produzem. E todos usam o diasepínico,
em dosagens infenores Is utilizados nos
tranqüilizantes mais fortes (com tarja preta
na embalagem)".

Controle
A diretoria do Dimed informou que a

venda de produtos com diasepínico deve ser
rigorosamente controlada por recomenda-
çlo da OICE (Organização Internacional
do Controle de Entorpecentes) baixada era
84. E foi era 84 que os laboratónos brasilei-
ros passaram a fabricar antidistônicos com

Porto Alegre — Rompendo radicalmente com
o modelo universitário brasileiro, três universidades
gaúchas derrubam na prática a tese de que o mundo
acadêmico vive sempre distante dos problemas reais
das pessoas. Em Passo Fundo, Caxias do Sul e Ijui,
professores c estudantes universitários realizam
pesquisas diretamente ligadas ao dia-a-dia das po-
pulaçóes. Os resultados variam, mas pelo menos a
Universidade de Ijui pode ser considerada um
sucesso naquilo a que se propõe: gerar e socializar
conhecimentos em permanente integração com a
realidade local.

Para o reitor da Universidade de Brasília,
Cristóvam Buarque, "a Unijuí é um caso raro no
Brasil de integração da universidade com a comuni-
dade". Para o físico José Raymundo R mêo, reitor
da Universidade Federal Fluminense e presidente
do Conselho de Reitores das Universidades Brasi-
leiras, "das três universidades comunitárias do Rio
Grande do Sul a Unijuí é a mais bem-sucedida".

A razão dos aplausos é o comprometimento do
reitor, dos professores e dos alunos da Universidade
de Ijui com os problemas da região, trabalho
bastante facilitado pela gente do lugar, imigrantes
europeus com profunda noção de ação comunitária.

Trabalho de conscientização
Na região atendida pela universidade, localiza-

da a 415 quilômetros dc Porto Alegre, vivem mais
dc 1 milhão dc pessoas, e as atividades econômicas
predominantes são o cultivo da soja e do trigo e a
Criação de gado leiteiro. Oitenta por cento dos
agricultores têm menos de 25 hectares de terra.
Para atendê-los, a Unijuí desenvolve ação integrada
nas Ireas de pesquisa e ensino, mas prioriza a
extensão com 33 programas e 94 projetos cm
educação, agropccuiria, saúde, administração ou
gerenciamento e cultura.

— É preciso que se entenda que extensão não
é'só um cursinho, mas uma atividade permanente
de integração — afirma o reitor Adelar Baggio, 38
anos, que comanda mais de 120 professores (dedica-
dos em tempo integral I universidade e dos quais
80% têm mestrado ou doutorado), cinco mil alunos
nos cursos superiores. 200 na nós-graduaclo c
outros 400 na escola de Io grau, ligada I universi-
dade.

O trabalho de integraçlo começa com um
namoro da universidade com o grupo social e
termina sempre num convênio para um programa
de açlo permanente, que parte dos problemas
apontados pela comunidade. O desenvolvimento de
uma metodologia para o ensino de ciências e
matemática é um exemplo de como funciona esse
processo. Os professores da universidade elabora-
ram nova metodologia e criaram conteúdos em
conjunto com 200 professores de escolas públicas de
13 municípios vizinhos, resolvendo as dificuldades
das crianças da regiáo no aprendizado das duas
disciplinas.

A universidade realiza um programa também
no meio rural c na periferia das cidades, ensinando
a prevenir doenças. Nio se trata, porém, de mero'ensinamento sobre cuidados blsicos com a saúde.

Reitor defende que Unijuí seja
escola pública mas não estatal

Profcssorc. c alunos e a população fazem um
levantamento dos principais problemas da comuni-
dade c discutem as fórmulas mais adequadas para
sanl-los.

É basicamente um trabalho de conscienti-
zação — destaca o reitor.

Outro projeto implantado pela universidade é
o da contabilidade agrícola para pequenos e médios
produtores, ajudando-os a elaborar formulários
para registro dos resultados e programação das
próximas safras. Para a comercialização, que é uma
das etapas mais difíceis, foi criada a central regional
de informações agropecuárias, que funciona através
de programas nas rádios locais e divulga boletins
nos sindicatos e cooperativas.

Em Ijui, a universidade não tem o caráter
de instituição fechada como cm outros lugares —
entusiasma-se Walter Franz, diretor da Cotrijuí,
uma das maiores cooperativas agrícolas do país. —
A Cotrijuí vê na universidade uma instituição
fundamental até no seu trabalho junto ao associado.

O trabalho dc extensão da univorsidadr é
apoiado pelos professores. Para Eüezer Pacheco,
presidente do sindicato de professores da cidade e
professor de ciência política da Unijuí, "a extensão
é um dos pontos fundamentais da universidade e dá
a dimensão política ao trabalho docente". A opi-
nilo do presidente do sindicato dos trabalhadores
rurais de Ijui, Carlso Carlinski, é basicamente a
mesma: A universidade tem procurado estar pre-
sente junto aos movimentos populares — diz ele —
e têm sido importantes seu trabalho de conscientiza-
çlo e sua ação esclarecedora junto aos trabalha-
dores.

O presidente do DCE da Unijuí, Alceu Van-
dersam, acha que essa filosofia de ação representa
um avanço em relação Is tradicionais universidades
brasileiras porque "subsidia o ensino ao mesmo
tempo que o faz mais voltado para a realidade". Ele
acha, porém, que os estudantes deveriam participar

dosagens menores de diasepínico, na tenta-
tiva de fupr ao controle determinado pela
OICE."A portaria que encontramos e que
ainda está em vigor não enquadra nenhum
desses antidistônicos com baixa dosagem dc
diasepínico entre os remédios que criam
dependência física e psíquica, ou seja. Sue
podem piorar a saúde de quem os utiliza,
sobretudo num país como o nosso, onde a
automedicaçlo é algo que assusta", diz
Sueli, medica sanitarista que antes da Di-
med trabalhava na Escola Nacional de Sau-
de Publica."Por isso, logo que assumimos, trata-
mos de estudar a questão", explica. O
estudo que levou à portaria apresentada ao
ministro Roberto Santos incluiu consultas a
rrrra Hi- 100 instituições lipadas .1 entorpe-
centcs em todo o país, entre elas todas as
secretarias estaduais de Saúde, a Fundaçlo
Osvaldo Cruz, hospitais psiquiátncos. As
sociaçào Brasileira de Psiquiatria, Inampsj
Policia Federal, industrias farmacêuticas,
conselhos regionais de medicina, faculdades
de farmacia, Confen (Conselho Federal dc
Entorpecentes).

A maioria das instituições procuradas
emitiu parecercs técnicos sobre o assunto."Todo esse trabalho durou mais de um
ano", diz Sueli Rozenberg. "A portaria que
está com o ministro relaciona todos os
medicamentos com diasepínico em fabrica-
çlo no pais. São quase I nu! c o controle
sobre eles começar! a existir a partir da
assinatura do ministro e publicaçao no Dia-
rio Oficial

Pressões
Conscientes da queda dc faturamento

que poderão sofrer se o ministro da Saúde
assinar a portana, as empresas farmacêuti-
cas começaram a agir há cerca de 10 dias,
utilizando os intrumentos de sempre: políti-
cos com influência em Brasília e intermediá-
rios com poder de persuasão nos setores dc
saúde. Com isso. assim que a portaria foi
entregue ao ministro, a imprensa do país
começou a publicar quase diariamente notí
cias sobre o assunto, a maiona criticando
Sueli Rozenberg.

Ela acha que a portaria atende Is neces-
sidades empresariais da indústria farmaccu-
tica, porque mantém o ano dc 88 como
prazo final para suspenslo da fabricação e
uso de antidistônicos no Brasil "Os labora-
tónos terão tempo para uma reprograma-
çáo industnal e empresarial. O ideal seria
que proibíssemos os antidistônicos j! este
ano."

— Desde que estou na Dimed, venho
recebendo acusações e ameaças dos mais
diversos tipos. Mas temos consciência de
que nossa equipe está desenvolvendo um
trabalho que procura garantir I população
os direitos que ela tem em relaçlo ao
consumo de medicamentos. Aqui na Dimed
era grande a corrupção e, se ela existia, é
porque havia conivência. Acusam-nos de
comunistas, de anticapitahstas Ora. não
somos contra os lucros da industria farma
cêutica. Queremos apenas que essa lucrati-
vidade nlo atinja a saúde do país. Quere-
mos garantir a qualidade do medicamento
consumido pelos brasileiros.

A Dimed poderia funcionar de forma
mais eficaz se fosse um órgão de administra-
ção indireta, sem "o ranço do funcionalismo
público, que paga mal, não da treinamento
técnico e não deixa demitir quem nada
produz", diz Sueli. "Num setor sensível
como o nosso, os problemas do funcionalis-
mo público têm um peso altamente negati-
vo. Penso que a administraçlo indireta
favoreceria toda a SNVS (Secretaria Nacio-
nal de Vigilância Sanitlria), que inclui ain-
da a Dinal (Divislo Nacional de Alimen-
tos), a Disad (Divisão de Saneantes e Deso-
dorantes), a Dicop (Divisão de Cosméticos
e Perfumes) e a Dipaf (Divislo de Portos,
Aeroportos e Fronteiras)".

A Golden Cross está sempre com você. Em todos os momentos,
em todas as horas. Bom saber que você pode contar com
ela. Em todas as situações. Em qualquer lugar. Bom saber
que ela acompanha os seus passos, sempre
ao seu lada
Quinze anos.
Quinie anos garantindo sua saúde, sua ^
tranqüilidade. .
Quinze anos que representaram 5.485
dias de dedicação I sua cabeceira. 4ÊÊ(
A Golden Cross sente-se orgulhosa de ser a sua mP" A
fiel acompanhante e de mais de 1.500.000 C
de associados. Por isso, realiza V
mensalmente 150.000 consultas,
105.000 exames e interna 4.650
pacientes nos hospitais da Rede
Credenciada. Além disso, promove
todas as condições para a realização de
1.200 partos por mês.
Quinze anos depois, sempre fiel aos
seus propósitos, a Golden Cross sente-
se recompensada por esta fidelidade. *
Como outros hospitais, assim pensamos!

Sala Cedlia Meireles
27 de outubro, as 21 horas

DMITRY SÍTKOVETSKY
(violino)

JEAN-L0UIS STEUERMAN
(piano)

interpretam

Bach. Beethoven.
Mozane César Franck

Teatro Municipal do Rio de Janeiro
20 de agosto, às 21 horas

MISCHA MA1SKY
(violoncelo)

NELSON FREIRE

interpretam

Beethoven, Brahms

Gnee e Chopin

Hosfnuií Sáo Lu ca- Çfasília)
Hospital cie Saiiador Bahui;
Hospital tie Belo Hori;onte (
Hospital Sáo Lucas (Rio dc M
Hospital S. S do Carmo -Sei':
Hospital de Recife íPerruimb
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Prostituição consentida chega a Serra Pelada
... ., , ^ _ serra Pelada — Foto de Adriana Castelo Branco

Adriana Castelo Branco

A partir de agosto, o garimpeiro
solteiro de Serra Pelada não precisará
mais percorrer cerca de 30 quilômetros —
até Curianópolis ou Eldorado — em
busca de mulher. A apenas três quilôme-
tros da mina, será inaugurado o cabaré
Sol de Verão, o primeiro dos quatro em

- construção na área loteada da fazenda
Ana Célia.

Com a chegada das prostitutas, certa-
mente chegarão também as bebidas al-
coólicas, revogando duas antigas proibi-
ções do deputado Sebastião Curió Moura
(PDS-I'A), ex-administrador de Serra
Pelada. A novidade alegra os garimpei-
ros, como Francisco Geraldo, que acha
que a presença das mulheres fará até
diminuir a eterna poeira que paira na
região.

Sinal verde
O sinal verde para o acesso de mulhe-

res a Serra Pelada foi acionado em abril,
através de liminar da juíza Marta lnês
Antunes Lima, permitindo a entrada de
esposas e filhos dos garimpeiros. A partir
de então, a Coogar-Cooperativa dos Ga-
rimpeiros de Serra Pelada, que assumiu o
controle das minas em junho de 1984,
vem concedendo em média 70 autoriza-
ções para o ingresso de mulheres.

— A primeira exigência da coopera-
tiva é que a mulher seja casada, mas essa

"comprovação de estado civil é muito
•difícil por aqui, sendo quase impossível"fazer uma triagem — explicou o médico''Jorge Bichara Neto, um dos diretores da
Cbogar.

Osvaldo Renzo Filho, que chegou à
região como médico há seis anos e hoje é
proprietário de vários barrancos (lotes)

Ha cava que já chega a 2(X) metros de
profundidade, disse que a entrada de

;"mulheres na área do garimpo foi a solti-
çáo encontrada pela cooperativa para"imnlu u., homem no local. "Autua, nes
fins de semana, todo mundo fugia para
Curianópolis ou Eldorado", disse.

Práticas atuais
Apesar da permissão para o acesso

das esposas ao garimpo, há uma parte da"população de Serra Pelada que continua
ta desempenhar funções femininas com
êxito, ainda que virando pivôs de compli-
cações. Nomes como Ana Paula — o mais
popular na região—, Marisa e Soninha se' multiplicam entre os homossexuais que,"até antes da chegada das mulheres, não"enfrentavam concorrência.

Há pouco tempo, antes de a coopera-
tiva assumir a administração, as muitas
,brigas e até mortes provocadas pelos
homossexuais eram julgadas sumaria-"mente e em praça pública, resultando em
geral ria expulsão do transgressor. Hoje a
tolerância é maior, mas sua presença

.firula provoca confusão.

Esses gavs sempre causam brigas
e até mortes já houve. Pelo menos agora
eles estão mais quietos, pois perderam a
vez para as mulheres — comentou o
cearense Severino Alencar.

Além das mulheres agora legalmente
admitidas em Serra Pelada, há outras
que. buscando trabalhar discretamente e
protegidas por alguns garimpeiros, fazem
a prostituição avulsa. É o caso, por
exemplo, de Marlinda Batista, de 23
anos, que chegou à região no início do
mês e pretende ser pensionista de um dos
cabarés em construção até juntar dinhei-
ro para comprar passagem e mudar-se
para São Paulo.

Toinha, de 28 anos e que náo quis dar
o nome completo, montou um restauran-
te próximo à igreja e abandonou a antiga
atividade de dona de bordel em Paraua-
pebas.

— Lá em Parauapebas eu mexia com
mais de trinta mulheres, mas vim para cá
depois de compreender que aquela vida
não me trazia nenhum lucro ou vanta-
gem. Já tive quatro boates e fui até
baleada. Agora nao quero mais ser mu-
lher de homem nenhum, nem ver ne-
nhum dos meus seis filhos metido nisso —
afirmou Toinha, assegurando que náo irá
trabalhar em nenhum dos cabarés.

A prostituição sem controle tem assi-
nalado crônicas tristes, como a de uma
menina de 14 anos que, segundo a rádio-
peão — os boatos que se espalham a boca
pequena dentro da Serra —, recebeu
mais de trinta homens em um só dia e, à
noite, viajou para Marabá com forte
hemorragia interna e morreu no hospital.

Loteamento
A invasão das saias e dos produtos de

perfumaria vendidos pelas mulheres de
garimpeiros de porta em porta para pas-
sar o tempo e aumentar a renda familiar
levou Pernambuco, como é mais conheci-
do o fazendeiro Antônio Inácio, a colocar

wnHa 140 Intes de sua fazenda Ana

pretende inaugurar a 15 de agosto com
uma festança que será anunciada por
cartazes e outras peças publicitárias em
toda a região.

Simplício trabalha no ramo há mais
de 10 anos, manteve durante seis anos um
cabaré em Tucuruí e ainda administra
outro em Parauapebas. No Sol de Verão
— construção em madeira que terá um
galpáo com músicas e bebidas alcóolicas à
exceçáo de cachaça que, segundo ele, "é
um pé de briga" — as prostitutas mora-
ráo em 10 quartos que mal terão espaço
para uma cama.

Liberaram a entrada de mulher e
eu comprei logo um lote para o meu
negócio, que tem de ser esse mesmo, pois
náo tenho dinheiro ^>ra montar um su-
permercado. Minhas muiVres virão de
Parauapebas e terão de paga. uma taxa
pelo uso dos quartos. Tenho experiência
no ramo e dou comida e até assistência
médica, se precisarem fazer um aborto —
explicou Simplício.

Por exigência dos donos dos cabarés,
as mulheres terão de estar entre os 18 e os
25 anos. Quem justifica a exigência é José
Valmir, que cuidará do prostíbulo Sol de
Verão para que Simplício continue
cuidando do de Parauapebas:

As mulheres novinhas, de 14 e 15
anos, dâo muito trabalho, embora sejam
as preferidas pelos homens. Pode ser que
eu traga para cá algumas delas, em expe-
riência, mas se criarem problemas eu
despacho de volta.

Restrições
Há quem considere — especialmente

depois do advento da prostituição reco-
nhecida e da bebida alcóolica liberada —
que Serra Pelada começa a dar os primei-
ros passos para sua emancipação como
cidade.

Apesar da precariedade de sua infra-
estrutura, principalmente no setor da
saúde, Serra Pelada vem crescendo, com

ESCOLHA NA CERTA O MELHOR
PRESENTE PARA O DIA DOS PAIS
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A máquina de
escrever eletrônica
portátil.
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Toinha trocou o prostíbulo por restaurante
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SEM AUMENTO,

SÓ NA CERTA.
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*390-6191

Concessionário Exclusivo

olivetti
Rua Carvalho de Souza, 98 - Ij. CeD .

Hp Madureira — Rio de Janeiro

Célia para dar início a uma nova udade
nos arredores do garimpo.

Nesses 140 lotes será criada a zona
comercial, incluindo os quatro cabarés já
em construção. Novos lotes, do outro
lado de um riacho, serão destinados a
residências, atraindo para essa parte da
fazenda um contingente considerável dos
quase 100 mil homens que trabalham no
garimpo.

Segundo Osvaldo Renzo Filho, até o
fim do ano "estarão prontos e funcionan-
do uns trinta prostíbulos nesse núcleo
urbanizado, com prostitutas oriundas
principalmente de Marabá, Eldorado,
Curianópolis e Parauapebas".

Os quatro primeiros cabarés, em
construção, terão cada um cerca de 10
quartos, bar e salão de dança. Simplício
Martins de Alencar, 35 anos, já investiu
Cz$ 35 mil no Sol de Verão, que ele

foneitlii ciiiüiua, uai tiotct oirae ja
um hospital, churrascaria, farmácia, ofi-
cinas, lojas, fliperama, dezenas de bares
e restaurantes, três hospitais praticamen-
te desativados.

A ineficiência médico-hospitalar é
um dos motivos que levam muita gente a
considerar uma loucura mulheres e crian-
ças morarem em Serra Pelada. Como
comenta Venâncio Aires, comerciante e
dono de barrancos que já morou na
região:

— Durante o verão, isso aqui fica
com uma nuvem de poeira baixa cobrin-
do a mina, o que já tem causado doenças
e epidemias. Imagine as crianças respi-
rando esse pó, que é quase um veneno,
sem a menor assistência médica. E ainda
mais agora, com as prostitutas, que certa-
mente irão provocar uma proliferação de
doenças venéreas nesses homens que se
automedicam em farmácias.

SÓ QUEM TEM BONS PROFISSIONAIS. COM TEMPO DE CASA COMO A
SENDAS TEM, É QUE TEM MOTIVAÇÃO MELHOR PARA ATENDER, CADA VEZ MELHOR:Wi"' ¦iimin nnrminiinmfmri v «*«*

Dando prosseguimento È sua filosofia ae valorização do homem, o Grupo Sendas em solenidade reatada no auditório Mana Soares Sondas,
homenaoeou desta vez, mais um grupo de funcionários com 10 anos de empresa
Cada agraciado recebeu um distintivo de ouro. uma placa e um diploma, em reconhecimento aos 10 anos do dedicação, seriedade o

Esta filosofia empresarial é a principal responsável pela segurança de seus funcionários que. diariamente, completam 10. 20 ou mais anos dg—
casa. e que consagra a Sendas como o supermercado de melhor atendimento.
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As lojas do Rio Sul Shopping Center refletem o estilo de vida que você está acostumado a viver.

19 PISO
Bijouterias
Bijoutique
Flus
Cabeleireiro
Sousa Cabeleireiros
Calçados
Dakos
La Pisanina
Polar
Sagar©
Cama/ Mesa/Banho
Casa Moysés
Cine/Foto
Colorcenter
Joalherias
Frankel
Gabier Jóias
Lingerie
Amor Perfeito
Livros / Revistas /
Jornais

Sodiler
Moda em Geral
Alelis
Bit Boy Bet Girl
Cinema C
Oliver
Opção LevFs
Rio com Amor
Vansport
Moda Feminina
Dakar Collection
Évandro Ir.
Festa

I Le Cotton
New Gipsy

Nicinha Modas
Pasárgada
Pi u Bella
Moda Infantil
Segadaes
Moda Masculina
Aramis
Bogart
Borelli
Camisaria Varca
Delmota
Estilo
Fdrli
Jopar
Luzon
Montferrat
SaintGall
Tavares
Van Cleff
Presentes
Cia. da Terra
Nirvana
Parrot
2? PISO
Acessórios

Femininos
Les Cadeaux
Artigos de Couro
Beltrami
Victor Hugo
Artigos para Esporte
Adidas Canarinno
Quadra 1
Bijouterias
Le Gadget
Brinquedos
Circus
Lamherto

Calçados
Cia. dos Pés
Daniella
Sapasso
Cama/Mesa/Banho
Amor Perfeito
Casa Veneza
Discos/Fitas
Gabriella
Equipamentos

Eletrônicos
Brenno Rossi
Magazine
Lojas Brasileiras
Moda em Geral
Bee by Bee
Blue Man
Boys and Girls
Cantüo -4
Corpo e Alma
F e G Boutique
Filippo
Fórum
Red Greeri
Seven Eleven
Shop 126
Zoomp
Moda Feminina
Aspargus
Belsport
Cribn
Desenho |

Movimento
Krishna
Maison Dellas
Mil Folhas
Pepper
Station
Ultra Violeta

Moda Infantil
Baby In
Beijo Melado
Bicotta
Bife
Popcorn
Trenzihho da Mônica
Moda Masculina
CriOttO
Richards
San Francisco
Via Venéto
Ótica
Tânia e Wolfj
Perfumes
Brasil Nativo
Luana Ami
Presentes
Importadora

Guanabara
Presentes Rachel
Sack's
Restaurante
T Bone Steak

3" PISO

Bijouterias
Billy
Trudyis
Calçados/Bolsas
Altetnio Sptnelli
Birello
Di Moretti
Germon's
Santa Marinela
Só Criança Sójovem
Cama/Mesa/Banho
Casa Catran

American Express' Card,

Não saia de casa sem. ele.

if/pF Wk

Joalherias
Aldojóias
Amsterdam Sauer
Frankjóias
1L ^tern
Natan

Material Esportivo
Físico e Forma

Moda em Geral
Anonimato
Bee
Benetton
Drops de Anis
Gang Rio
Jeans Up l.evi's
Kapta
KikoT SHirts
Local
Maria Bonita
Michael
Newsplan
Oliver Sail
Pantshops
Philippe Martin
Polo bv Kim
Rudge
Spy and Great
Toulon
Wrangler
Yes Brazil

Moda Feminina
Alicp Tapajós
Andréa Saletto
Baloom
Blu 4
Celeste Modas
Cribb Dariping
Dimpus

Etoile
Festa
Folie
Glória Modas
Korrigan
La Bagaggerie
Maria/inha
Marie Claire
Nluleka Jeans
Myral
Queen's
Toot
Xica Dona
Moda infantil
Bonita
Giroflê Girofki
1 lalli nveen
Lápis de Cor
Pituca
Pôxa
Moda Masculina
Adonis
Dom Vicente
Public ilouse
Rei cias Callas
Ri )ger
Saintjarffis
Tem per
Perfumes
Água de Cheiro
L'Acqua di Fiori
Maç3 Verde
Presentes
Sme.ll
Tucjuinha

4" PISO
Artigos para Camping
CampingTur

Artigos para Esporte
Ala Moana
Captain Clull
Bijouterias/Acessórios
Le Gadget
Waterproof
Calçados
Cia. d<>s Pés
Pé cS: Pé
s< >ft Shoes
Livros/Jornais/Revista"»
Studiolivn )S
Moda em Geral
American Super
Anonimato
Baggio
Chomp
jjusEnergia
Green Grass
Pc )Stc| C
Pt isto C2
Redlev
Sandpiper
TK rs
Toulon
Moda Feminina
Dimpus
E-velvn
Maniv Blue
Maranatha
T Shock Elétrict >
Xagar Modas
Moda Infantil
Doizadoze
Popcorn
Moda Masculina
ClÈquipe

rio sul

shopping center
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———-7———————— ^ Sul do Para — Folo de Jos6 Roberto Serra IBDF 
fiscaliza Para

ativo intcgrunte da Sociedade de PreservaSfio dos Recursos Arvorescentendruis morrem aos mdhares para que as bois tenham pastas na Amazdma wgg»*,^ra^XK 
^Naturals e Cultura.s da Amazonia a Soprcn. enudade que. ni0 Josd. 0 mcd.co Camillo Martms Vianna. da Soprcn. rcvcla

i^^im^ln nuembS" 
^ rCSpuU " Cm gU"S P'"SLS fazer um aceiro em torno dclas, para protege-las das charaas. 0 nada ha dois anos — revelou Jose Ramiro Oliveira. 42 anos. que aproximadamente 1 milhao de hectares de pastagens de

"''Para Camillo Martins Vianna, alem de tragico. o espetlScu- procedimcnto nem sempre t respeitado e, mesmo quando maranhense da regiao de SRSiT 
i™™"" 

in,ciramcn,c "fp^'cis por causa
lo das castanheiras mortas, com scus galhos secos e estendidos * vez,es n*° ""M* que a castanheira scja queimada coleta de castanhas nas matas tdt 7? para cS, 

^'hdndo da |rosao.
para emu. "e tambem um momumcnto a ignorSncia, ao parcal ou totalmente. numa fazenda as m"recns da estrada PA—10 - E um dado mu.to^prcsMvoj|ara nSo scr d.scut.do -

1 1 .1 c ¦» 1 • • 1 1 >. - 1 , • Maraba e Cara as. O fenomcno tamnCm nao c novidaut para os ji? Pami o Martins Vianna auc cxtrai dc um documcntodesconhecmcnto dos efcitos ambienta.s de algumas praticas, -gtenfist^^prrtpnos moradores de regioes de castanha.s gsquisadoresS a destrui?ao da floresta em areas ncas em encammhado rccentemcnte aoMnistro do Desenvolvimcntoum atcstado de que certos me.os ofic.a.s nao ouvem todos os constataram que, sem 0 seu ambiente natural, a cffvivenc.a £s£nheiras acaba com um mseto fundamental para 0 processo Urbano e Meio Ambientc Deni Schwam out,as inlormacficsespecialistas que devenam consultar antes dc tomar decisoes com 0 elo ecoloeico caractenstico da floresta, as castanheiras . . a. »>«*<•;» •. m«» i« »nm« nr»tir«mentp .-sterns . 1 1 ^
envolvendo 0 meio ambientc". nao atingidas tambem acabam morrendo lentamente, 0 que 

dc P01""23^0 da e!f ' q praticamen.c cstcre.s, mpresstonantes, como a de que nose projetos de siderurgia
A lei proibe que a castanheira, a drvore que produz equivale a dizer que a lei de protegao da espdcie nao tem 0 De Maraba ate Parauapebas, localidade no limite da Area °'d™ ®Pr ® os para o su o ara sem que se peosc no

castanha-do-pard, seja derrubada, mesmo em areas destinadas efeito pr&tico pretendido quando a mata 6 destrufda. Conforme da regiao de Carajas sob a responsahilidade da Companhia \ ale P an 10 1 novas arvores como on <- cnergc k.i
assentamentos de colonos ou onde existem grandes projetos informagoes do Sindicato Rural de Maraba, em 79 e NO a do Rio Docc. um trecho de aproximadamente 150 quilometros Dc acordo ainda com a Soprcn, cm RondiSnia, para tirar
pecuarios. Normalmente a qucimada 6 precedida de desmata- produ^ao brasileira de castanha-do-para foi de 900 mil hectoh- de rodovia d dominado, cm ambas as margens. por milhares de seis milhoes de metros cubicos de madeira de lei sao queimados
mentos por diterentes meios, como 0 emprego de correntes tros. A regiao de Maraba, cemro ao cnamaao poTIgono da eastaehetfas neca! , may atnda de pe. ou V"i^ ;sp miHifrf.. ^ue fumasa e nnra;" N.i ru! dc ParA a—
estendidas e puxadas por tratores, uso de moto-serras, macha- castanha, contribuiu com 300 mil hecotolitros. Em 81 e 82, a irremediavelmente condcnados b morte. A paisagem suscita produ^SQ de carvao cresce em proporgao aos desmatamentos
dos e facoes. safra global caiu para 800 mil, 200 mil dos quais oriundos de imagem de um extenso cemiteno de arvores, "uraa longa "E desmatamento — lamcnta Camillo Martins — d benfeitoria

Nas sireas de castanheiras, espdcie nativa da Amaz6nia, MaraW. Em 83, 0 muniefpio produziu apenas 100 mil hectoh- sucessao de tumulos de castanheiras mortas-vivas", conforme no cntendimcnto do Incra gpis para requerer os documentos de
cssas arvores sao preservadas, com 0 pessoal encarregado de tros, e a queda total na Amazonia foi grande tambem expressao do professor halo Rosalvo, pauhsta que, com um posse ou propriedadc de uma area na Amaz6nia c preciso antes
atear fogo no trecho de derrubada devendo tomar 0 cuidado de — Tem castanhal aqui do Sul do Para que nao produz grupo de amigos, excursiona pela regiao dc mais nada provar que houve derrubada de arvores".

j *•>>¦ «
Superficie da regiao entre\ ^Maraba w Maraba s 
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Imagens de satelite revelarn o quadro dramatico : em 8 cinos, quase 8.000 km~ de florestas devastados. Xinguara e Rio Maria nasceram do desmatamento

Regiao tem novos personagens A floresta 
morre rapidamente

Mineiro de Carmo do Paranalba, 37 anos, mulato, de Sul do Par6 — foto de Jose Roberto Serra Segundo ocientista Herbert Shubart, do Instituto Nacional fazermos alguma coisa, cstamos apenas no comeqo da cuna, c
aparencia saudavel, Epaminondas Ribeiro Silva e um tipo *^^81 de Amazonia, a destrui?ao da floresta da regiao possivel planejar o futuro das novas terras da Amazonia e
relativamente novo na paisagem amazonica* com sua tropa dc uma s6nc de conseqiiencias ecologicas, como a alttra^ao impedir que algudm tenha a Itberdade dc pegar o tamanho dc
30-burros e auxiliado por seis homens, eie percone longas IPMWlfa do eido hidroldgico, aparecimento de pragas e modificaqdcs do area que den-jar, fingir que vai desenvolver algo de util. nada
cxtensoes entre o norte de Mato Grosso, Goias e o sul do Part * ay| solo. Estudos realizados no Para pela Emhrapa revelaram que. realizar e tudo ficar por isso mesmo"
cortduzindo boiadas que, as vezes, formam compridas fileiras ao ^ do total de 3 5(K) mil hectares de pastagens formados em 12 anos Outros tecnicos da Vale do Rio Doce e da Docegeo
longo^das margens das estradas da regiao. naquele Estado pelos grandes projetos agropecuanos,. (Hi mil ja (subsidiana daquela empresa). com vnencia na regiio. como o•^Bbiadeiro por vocaqao — "meu pai tinha uma pequena ' estavam degradadas, devido a deficiencta de fosforo. engenheiro Francisco de Assis Fonseca e os gcrtlogos Breno
fazenda e eu sempre gostei da lida com o gado" — Epaminon- " f * "V ' ¦* r No Sul do Para, entre Maraba. Xinguara. Rio Mana Aucusto dos Santos e \ anderlei Beisiegtl, tambem condenam
dayfemomento conduz 5(X) rezes de Brejo Grande, municipio < . « - « s Carajas, numa faixa de floresta de - . km . imagens de 0s desmatamentos e a ocupa?ao irracional ;da regiS porde$ao Joao do Araguaia, para Xinguara, tarefa que cumprirt ? - -I . Satelite mostraram que em 1972 h|via desmgamentos cones- cmenderem 

que os danos ambientais sao maiores do que os
em^O dias de viagem, convivendo com um cenario que, por % ^ pondentes a uma area de 300 km hm . a area iresceu para beneficios econdmicos e sociais resultantes das atividades mal
for^a da profissao, conhece bem como outras poucas pessoas. ' ^ 70(1 km-e no ano passado evoluiu para 8._00 km-, o que pode orientadas.
S6 para cobrir o trecho por onde cavalga atualmente percorrera « • dar uma ideia de como o processo de derrubada da floresta se .
350 quilometros. "Isso sem contar a volta", faz questao dc J ?, dcsenvolve rapidamente Ho,e. o levantamento aerofotogra- F aneisco de Assis Fonseca lembra que. embora possa"r v metrico da faixa registra milhares de trechos semelhantes partctr o contrano. a minera^ao nos moldes como e exercida' 

Do lombo do burro que monta. ele aponta para ate onde . ¦ *''.£¦$ f , < tabuleiros sem vegMao, que comeqam a se interligar e a se pela Vale nao causa grandes danos ccolOgicos porquc. alem de
vista llcanqa "no rumo da estrada" e afima: "Moqo. o que se \ 'J 

; , ^W/ i*> ^repor ao Jerde" 
- diz um teenico. <*[f ^centrada 

em areas relativamente pequenas em compa-
• - x ix t_" a f~\ , « racao com a regiao dc floresta. e desenvolvida a>m todo ovfiaquieo mesmo que se vTacoM; as betras das ptstas, sejam Ocupa^ao desordenada ceddado. Com a descoberta das nquezas minerals e a decisao deete de asfalto ou de terra. nao_tem mais mata e as demibadas > Superintendemc de Plane,amcnto da Companhia Vale do explora^q dafreservas ali ententes, a Valejcnou umaNa,. "Tr agora as arvores no sen i o ve ica . ores Jl^38S|kLl Rio Doce e durante anos diretor do Projeto Caraias. coordenadoria do meio ambiente chefiadapela arquiteta Manaaddntro . Epaminondas diz nao ser contra as pastagens — se w. ¦ ' Av- O < u n » \r , , * j, !niltU nu.u j,r , » ^

a a ~ • ,, 1 6. -xw. v -i ^ engenheiro Paulo \ ivacqua lamenta que a Amazonia, especial- de Lourdes Davies de Freitas.eu vivo do gado nao posso cnticar o capim —mas nao esconde •» ^ JQRB bt , ^ D .. . a a f jn n ,r rv 4A<i * * a* u¦ . j mi l. til mente o su do Para, venha sendo desmatada pelo pior —Us 4(A) quilometros quadrados de area sob a rcsponsabi-que tem visto queimadas gigantescas que lambem tudo, desde ; j. . , * ua>4„ \- \ • u aMH i. fb. v ^.w-vcx,. ' contincente de brasileiros. pessoas agressivas. energicas, que lidade da vale sao, hoje. uma especie dc ilha vcrde. Ah aa drvore velha e alta is plantas pequenas 5 , lidam 
'com 

uma regiao dehcada. senstu-l". floresta amda esta bem protegida apesar das ameaSas. da.sComo bo.ade.ro ele jfi perdeu aconta de quantas rezes « ^ MM WKMWF , # ¦ '' ' -E uma area enorme desmatada Pa,a ahngar ppuca pressoes vmnhas. Fora desse limite. « desmatamentos saocon uziu pe as eiras es ra as, mas recor a.que so para » j *¦ W - . gente, poucos projetos e, o quo i mais grave, sem qualquer enormes, frequentes. as agressoes ao meio ambiente nao temMarlon Lopes Pinto, um ganmpe.ro que bamburrou (achol l)ninfj-rn v 
' 
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1alertas a sugestoes no sentido de se cnar meios para impedir Em Carajas, sob a responsahilidade do encenheiro agrono*compromissos de levar o gado mundo afora , mas nao se recusa iiuacauara. o ange mi e. quai i cssas arvores rareia . 
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castanheiras mortas eram serradas, mas hoje sci que as verdes carvao nos fornos de barro que, principalmente nos ultimos dez economico nem beneficio social na ocupacao das terras da senir de exempio masque comparado com'a imensidao dacom saiide tambem estao sendo cortadas na floresta e vendidas anos. conusant a se e>palhar pelo Sul do Para. O carvoeiro. recia"' enou-in ........
como madeira de lei. disfart,\idas sob outro nome Nao estao como 0 vaqueiro e 0 transportador de madeira, e um eiemenfo - ^ ^ ^ ,.|T
respeitan^o ela nem viva nem morta. recentc no interior da Amazonia.

Sul do Pará — Foto de José Roberto Serra
João Batista de Freitas

Madeireiros, carvociros, pecuaristas, latifundiários, grilei-
ros, posseiros, colonos, peões, ecologistas, atenção: começou
mais uma temporada de queimadas na maior floresta do mundo,
a da Amazônia, região alvo também do mais intenso processo
de devastação do verde do planeta e onde — findo o período
anual de destruição das árvores pelo fogo — terá desaparecido
uma.nova área de matas superior à do Estado do Sergipe. Ou
seja, 2 milhões 700 mil hectares de floresta (o equivalente a 27
mil quilômetros quadrados) derrubados, incendiados, transfor-
mados em cinzas, carvão, madeira ou substituídos por pastagens
c algumas formas de lavoura, em poucos meses.

Esparsas e tímidas por enquanto, dentro de dias, as
queimadas ganharão dimensão, deixarão enegrecidas e mortas

; árvores centenárias e causarão um sombrio fenômeno chamado
de chuva de cinzas pelos pilotos que costumam sobrevoar a
Amazônia nesta época. Juntas, cinzas e fumaças provocarão,
como acontece todos os anos, a interdição de aeroportos e pistas
de pousos. Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Pará são
hoje .ius regiões mais atingidas pelas queimadas. Sô na área de
Alenquer, no Pará, foram destruídas nos últimos 15 ou 20 anos
cerca,de 1 milhão de castanheiras e igual número de seringuei-
ras, a maior parte das quais consumidas pelo fogo.

Cemitério de castanheiras
Do cenário resultante da derrubada c queima da floresta

amazônica, o espetáculo tido como o mais chocante hoje em dia
e obiibrvado no Sul do Pará, onde milhares de castanheiras —
uma das espécies mais nobres c altas da região — permanecem
erri'p6,'sem folhas c com seus longos troncos tostados pelo fogo,
ou então, se não atingidas pela labaredas, vivas mas condenadas

j a morrer dentro de poucos anos.
g* É uma tragédia ecológica, uma visão impressionante —

lamenta o médico Camillo Martins Vianna, morador de Belém e
ativo integrante da Sociedade de Preservação dos Recursos
Naturais e Culturais da Amazônia, a Sopren, entidade que,
segundo ele, "é mais conhecida e respeitada em alguns países
estrangeiros do que no Brasil".

• "•Pura Camillo Martins Vianna, além de trágico, o espetácu-
Io das castanheiras mortas, com seus galhos secos e estendidos
para cima "é também um momumento à ignorância, ao
desconhecimento dos efeitos ambientais de algumas práticas,
um atestado de que certos meios oficiais não ouvem todos os
especialistas que deveriam consultar antes de tomar decisões
envolvendo o meio ambiente".

A lei proíbe que a castanheira, a árvore que produz a
castanha-do-pará, seja derrubada, mesmo em áreas destinadas a
assentamentos de colonos ou onde existem grandes projetos
pecuários. Normalmente a queimada é precedida de desmata-
memos por diferentes meios, como o emprego de correntes
estendidas e puxadas por tratores, uso de moto-serras, macha-
dos e facões.

Nas áreas de castanheiras, espécie nativa da Amazônia,
essas árvores são preservadas, com o pessoal encarregado de
atear fogo no trecho de dermbada devendo tomar o cuidado de

liflNliii I h ' *1'11 1 liw . «w* ;mtm
Árvores centenárias morrem aos milhares para que os bois tenham pastos na Amazônia

nada ha dois anos — revelou Josc Ramiro Oliveira. 4.2 anos,
maranhense da região de Imperatriz, desde os 15 dedicado a
coleta de castanhas nas matas e, de 78 para cá. trabalhando
numa fazenda às margens da estrada PA—105, no trecho entre
Marabá e Carajás. O fenômeno também não é novidade para os
pesquisadores: a destruição da floresta em áreas ncas cm
castanheiras acaba com um inseto fundamental para o processo
de polinizaçáo da especie. o que as toma praticamente estéreis.

De Marabá até Parauapebas, localidade no limite da área
da região de Carajás sob a responsabilidade da Companhia Vale
do Rio Doce, um trecho de aproximadamente 150 quilômetros
de rodovia é dominado, cm ambas as margens, por milhares de
üistanheiraii seca!., mar ainda de pé. nt prr v,v0t
irremediavelmente condenados à morte. A paisagem suscita a
imagem de um extenso cemitério de arvores, "uma longa
sucessão de túmulos de castanheiras mortas-vivas", conforme
expressão do professor Ítalo Rosalvo, paulista que, com um
grupo de amigos, excursiona pela regiáo.

fazer um acciro em torno delas, para protegê-las das chamas. O
procedimento nem sempre é respeitado e, mesmo quandoseguido, às vezes não impede que a castanheira seja queimada
parcial ou totalmente.

^ienfistasw-©vpróprios moradores de regiões de castanhais
constataram que, sem o seu ambiente natural, a convivência
com o elo ecológico característico da floresta, as castanheiras
não atingidas também acabam morrendo lentamente, o que
eqüivale a dizer que a lei de proteção da espécie não tem o
efeito prático pretendido quando a mata é destruída. Conforme
informações do Sindicato Rural de Marabá, em 79 e 80 a
produçáo brasileira de castanha-do-pará foi de 900 mil hectoli-
tros. A região de Maraoa, centro ao cnamaao polígono 33
castanha, contribuiu com 300 mil hecotolitros. Em 81 e 82, a
safra global caiu para 800 mil, 200 mil dos quais oriundos de
Marabá. Em 83, o município produziu apenas 100 mil hectoli-
tros, e a queda total na Amazônia foi grande também

— Tem castanhal aqui do Sul do Pará que não produz
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fazermos alguma coisa, estamos apenas no começo da curva, c
possível planejar o futuro das novas terras da Amazônia e
impedir que alguém lenha a liberdade de pegar o tamanho de
area que desejar, fingir que vai desenvolver algo de util. nada
realizar e tudo ficar por isso mesmo"

Outros técnicos da Vale do Rio Doce e da Docegeo
(subsidiaiia daquela empresa), com vivência na região, como o
engenheiro Francisco de Assis Fonseca e os geólogos Breno
Augusto dos Santos e VanderfeJ Beisiegél, também condenam
os desmatamentos e a ocupação irracional da regiáo, poi
entenderem que os danos ambientais são maiores do que os
benefícios econômicos e sociais resultantes das atividades mal
orientadas

Francisco de Assis Fonseca lembra que, embora possa
parecer o contrario, a mineração nos moldes como é exercida
pela Vale não causa grandes danos ecologicos porque, alem de
estar concentrada cm areas relativamente pequenas em compa-
ração com a região de florestal e desenvolvida com todo o
cuidado. Com a descoberta das riquezas minerais c a decisão de
exploração das reservas ali existentes, a Vale criou uma
coordenadoria do meio ambiente chefiada pela arquiteta Mana
de Lourdes Dáyiés de Freitas

— Os 400 quilômetros quadrados de área sob a responsabi-
lidade da Vale são, hoje. uma espécie de ilha verde. Ali a
floresta ainda está bem protegida, apesar das ameaças, das
pressões vizinhas, hora desse limite, Ob desmatamentos são
enormes, freqüentes, as agressões ao meio ambiente não têm
Limites — comenta a arquiteta

A Companhia criou tamhcm <1 Grupei de Estudos e
Assessoramento sobn Meio Ambiente, integrado por cientistas
e pesquisadores não remunerados que estudam, discutem e
propõem medidas destinadas a "dar bases sólidas ao uso
racional d"s recursos naturais e sua conservação em areas de
atividade sob jurisdição ou pertencentes ã Vaie

Era Carajás, sob a responsabilidade do engenheiro agrôno-
mo Luís Carlos Nepomuceno, a companhia organizou um
Jardim Botânico numa área de 100 hectares, mantém um zoo
com mil espécies de animais da região e cultiva plantasamazônicas com a finalidade de reflorestar áreas degradadas.
No Jardim Botânico de Garajas existem no momento 120 mil

O boiadeiro Epaminondas veio de Minas

Rufino Soares Pereira, motorista de caminhão transporta-
dor de toras, outro tipo hoje comum nas estradas de areas da
Amazônia em processo de devastação, não revela constrangi-
mento e, de modo simples, conta: "A madeira rainha da mata é
o mogno, que é o primeiro a ser procurado. Depois vêm o ipê. a
uiracatiara. o angehm e. quando essas árvores rareiam, a genie
parte mesmo para a castanheira. que aqui da como praga".

Parado no acostamento da PA-105 com um dos pneus
furado, o velho caminhão dirigido por Rufino reinicia a viagem,
levando uma enorme tora de castanheira que. numa serrana de
beira de estrada, será transformada em tábuas e vendida como
madeira de lei. As que morrèm de pe e depois caem uram
carvão nos fornos de barro que. principalmente nos últimos dez
anos, começam a se espalhar pelo Sul do Pará. O carvoeiro,
como o vaqueiro e o transportador de madeira, e um elemento
recente no interior da Amazônia,

Queimadas 
devastam 27 mil km2 

por 
ano na Amazônia
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No mesmo deposito. os funcionarios rios. Alem de registrar passo a passo as Quanto a coleqao de anatom.a pato- Jet^ . . so o projeto original da barragem cm que a siKicdadc scja 
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encontraram tambem 2(1 mil peqas cirur- obras do belo castelo mounsco que come- log.ca, seu principal valor para os pesqui- Abalos s.smicos 
prcviaPa Jghstrdpo de cclusas c de bre » c^nvcnKm a ou nao da imptoj

gicas (fetos e drgaos do corpo humano) qou a ser erguido em 1904, J Pinto sadores e a ex.stencia dt peqas com construiu a usina de banais ou escadas para OS peixes. mcnlaqao do projeto.
que haviam constituido o Museu de Ana- registrou eventos como cursos, visitas,de patologias hoje raras ou ate txtm . purn..s 

n0 final da decada de 50 a Nem as cclusas nem os canais foram Construir uma grandc usina, J\^,
tomia Patologica criado em Manguinhos missoes estrange,ras. exped.qoes centifi- como a peste e a vanol^ Ela esta sendo Funijts nc hnal^da deuoa Oe au, a Nem a^cclusas nun | 
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Todo^ssTmaTerial est/Srecu- ffifer, mas'as possibilidades de sua usina hidreletrica do meio ambiente rcprcsa numa muralha intransponi- termos^

sins tiecas tinham participado da Exposi- perado, organizado e classificado. A Ca- futura utilizaqao em pesquisas sao mais e nao o contrario. Na decada dc 70, vcl tanto para os peixes migrandi 
| I i.'... 

u lUUls e)1,
cab IntemacionaldeHideneem Dresden sa de Oswaldo Cruz pretende editar dois remotas, devido ao estado de deteriora- durante a construqao de ltumbiara, para a desova. quanto para o trafego quu p ¦ , 

' -.mbientc c
fitemanlri} em 1911 As duas coleqoes albuns fotograficos, um sobre a constru- tjao em que se encontra. Muitos dos ltaipu e Tucurui. os estudos sobre o fluvial que escoava a produqao agn- termos dc danos ao nit • , . ;
estavam servindo de alimento aos ratos qao do predio e outro sobre os persona- vidros se quebraram e os tecidos entra- impacto no mcio ambiente foram cola de poputaqocs inteiras do 1 ara, prcjui/os ^ '

riwde 197fi nuando foram retiradas de sens e o cotidiano do institute. ram em decomposiqao. Alem disso, per- feitos mais para satisfazer as exigen- Mato Grosso c Goias. oa nao comptnsa muiui. <¦• ¦ '

ua sa as riS e jogadas no assoalho Pecas perdidas deram-se os protocolos, isto e, os regis- cias contratuais dc drgaos financia- Um grandc lago artificial aumen- cconom.a duyidosa,
d0 Liollbao n peraiaas tr()s quc indicavam as caracteristiras de dores estrangejros do que para retra- ta a evaporaqao e a umidade do ar na projetos faraomcos do passado. afir-
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Usina de Tucuruí foi erguida sobre falha 
geológica

qas climáticas locais e regionais
Alem de afetar o meio tísico c bnik|
gico. uma grande barragem produz
um impacto social que em nosso p.,,s
c sempre muito serio. Isto, explica
Roberto Schaelfu , ocorre porque c
nosso tipo de bacia Indrologiea exige
o alagamento de grandes arcas para
a criaqão dos reservatórios. Sobr.idt-
nho, o maior lago artificial do mun-
do, dasalojou dc suas moradias uma
população dc 70 mu pessoas. Em
Tucürui, 1" mil 319 pessoas tnorain
que ser deslocadas com o desapareci-
mento dc 12 vilas e povoaflós.

A empresa so indeniza as pes-
soas que tenham a posse legal da
terra e, no caso dos posseiros, que
moram sem títulos de posse, as meto-
mzaqões costumam limitai-se as ben-
fcitorias. Como 6 preço da ,ndcm/a-
Ção e avalia® antes da çdnstrti\^io
ila represa, as pessoas ficsalojaiHis
não conseguem adquirir terftrtos
equivalentes aos que tinham na rc
gião cm torno do reservatório por
que eles se valon/am com a instala-
cão da usina. Assim populações
acostumadas a viver dá pesca, junto
do rio. acabam tendo que morar cm
regiões afastadas, sem oiicntaq.io
para se adaptarem a mudança da
\ i d a dc pescador para a de agn-
cultor

Discussão democrática'
Em ltumbiara. uma vila cobtóila

pelo reserv atório foi reconstruída em
outro local, e as pessoas receberam
casas melhores do que aquelas que
possuíam."mãsTcàTíáraní"por venuc-
Ias a preços irrisórios. Não corise-
guiam acostumar-se ao novo lopal.

Em suas recomendações finais, o
pesquisador acha que no futuro Os
estudos sobre o impado ambiental
das usinas devem acompanhai o c\a-
me de viabilidade elo projeto. , na*)
sendo deixadas para a fase de e\ccu-

Arquivo da Dra italia Kerr

A preocupação com o meio arn-
biente costuma ser excessivamente
negligenciada durante a realizaqao
de grandes projetos hidrelétricos no
Brasil, o que pode ter conseqüências
catastróficas no futuro. A conclusão
c do pesquisador Roberto Schaeffer,
que acaba dc defender uma tese dc
mestrado cm engenharia na Coppe
(Coordenação dos Programas de
Pós-Graduaçãq cm Engenharia) da
UFR.I.

Schaeffer estudou os impactos
ambientais das usinas hidrelétricas
construídas desde a década dc 50 e
revela que o descaso com a relaqao
usina-meio chegou ao auge em 1 ucu-
rui. A própria Eletronorte, diz ele,
admitiu ter erguido a barragem nu-
ma região dc falhas geológicas. Não
foram construídos Os canais e eclusas
que dariam passagem aos peixes e ao
tráfego fluvial do rio. A construção
de um lago artificial sobre uma área
de floresta tropical não desmatada
deixou no ar a possibilidade de um
desequilíbrio ecológico na região,
com a extinção dos peixes por falta
dc oxigênio na água. E a célebre
operação Curupira, com que a em-
presa resgatou exemplares dá fauna
ameaçada pelo lago artificial, ficou
restrita somente aos vertebrados —
apenas 70% da fauna da região —
animais que—a própria Eletronorte
revelou — não teriam condições de
sobreviver no local para onde foram
transferidos.

Schaeffer acha importante evitar
que estes erros sejam repetidos no
futuro. Ele chama a atenção para o
fato de apenas 30% do potencial
hidrelétrico brasileiro encontrar-se
explorado. Isso significa que a encr-
gia de origem hidrelétrica terá um
papel fundamental no futuro do pais,

pol» mptiw -Itó o sinn ">(PI1 Para

55 científicas estavam cobertas de sujeira num velho depósito
A a pegas das coleç

Fiocruz acha 
por 

acaso coleção

científica abandonada 10 anos

culos da Dra. Itália, havia originalmente
400 mil amostras, mas uma parte se
perdeu definitivamente — das 300 gave-
tas que «condicionavam o material, 87
desapareceram e 3o estavam vazias.

Agora, começa a etapa de organiza-
qão do material, que exige da pesquisado-
ra paciência e habilidade de detetive:
correlacionar cada lamina com cada blo-
co de parafina e ambos com as fichas
contendo descrições dos casos clínicos (as
vítimas da febre amarela das quais foram
retiradas amostras de fígado). Essas fi-
chas são um verdadeiro manancial de
informações! até para uma historia social
das cidades do interior do Brasil nas
décadas de 20. 30 e 40, pois, além dos
üiagnostieos, comem füTDS Uu.s dncirtcsr
mapas das cidades visitadas e descriqão
das moradias e modo de vida. Quando
todo o trabalho for concluído, a coleção
poderá ser utilizada para elaboração de
teses de mestrado.

Quanto à coleqão de anatomia pato-
lógica, seu principal valor para os pesqui-
sadores é a existência de peqas com
patologias hoje raras ou até extintas,
como a peste e a varíola. Ela está sendo
recuperada pelo patologista Guido
Schaeffer, mas as possibilidades de sua
futura utilização em pesquisas são mais
remotas, devido ao estado de deteriora-
qão em que se encontra. Muitos dos
vidros se quebraram e os tecidos entra-
ram em decomposição. Além disso, per-
deram-se os protocolos, isto é, os regis-
tros que indicavam as características de
cada peqa e a respectiva patologia.

Alem de recompor as coleqões cientí-
ficas danificadas, a Casa de Oswaldo
Cruz iniciou um projeto de história oral,
que vai resultar na publicação de um livro
no começo do próximo ano e um vídeo
que está sendo dirigido pelo cineasta
Lauro Escorei. Estão recolhendo depoi-
mentos de cieniistas, administradores e
antigos funcionários para recuperar o
cotidiano do Instituto.

Os primeiros depoimentos recolhidos
foram os dos cientistas vítimas do que
ficou conhecido como o Massacre dc
Manguinhos — a cassação e aposentado-
ria pelo AI-5, em 1970, de 10 pesquisado-
res de Mangúinhos.

Terezinha Costa

Em meados do ano passado, um
cientista paraense pediu ii direção da
Fiocruz (Fundação Instituto Oswaldo
Cruz) autorização para consultar uma de
suas coleções científicas, a de histologia
da-febre amarela. Pasmo geral entre os
administradores da entidade, empossa-
dos meses antes: de que coleção estaria
falando o pesquisador? Após muita pro-
cura, encontraram a resposta: num gal-
pão destelhado e sem vidraças, jaziam
cobertos de poeira, e parcialmente comi-
dps por ratos e baratas, milhares de
lâmina- e blucu:; de parafina com fray-—
mentos de fígado recolhidos em todo o
Brasil, durante uma ampla campanha de
prevenção e profilaxia da febre amarela
empreendida pelo governo federal e a
Fundação Rockfellcr entre as décadas de
20 e 41).

No mesmo depósito, os funcionários
encontraram também 20 mil peqas cirúr-
gicas (fetos e órgãos do corpo humano)
que haviam constituído o Museu de Ana-
tomia Patológica criado em Mangúinhos
nó começo do século e que gozava de
prestígio internacional, pois muitas de
suas peças tinham participado da Exposi-
qãp Internacional de Higiene em Dresden
(Alemanha), em 1911. As duas coleqões
estavam servindo de alimento aos ratos
desde 1976, quando foram retiradas de
suas salas originais e jogadas no assoalho
do sujo galpão.— O abandono das coleqões foi cri-
minoso. Elas são de enorme importância,
não só histórica, mas também científica.
Constituem uma inestimável fonte de
consulta para pesquisas atuais— afirma o
médico Paulo Gadelha, um flouhlé de
sanitarista e historiador que coordena a
Casa de Oswaldo Cruz.

Saúde e história
A Casa de Oswaldo Cruz é, por sinal,

uma unidade da Fiocruz criada em janei-
ro, sob o impacto da descoberta das
coleções abandonadas, para executar um
antplo projeto de recuperação da memó-
riá do Instituto e de pesquisa na área de
saúde pública.

Material para isso é o que não falta.

riiicrofotografias, doentes e peças cirurgi-
cas. A outra metade é de autoria do
fotógrafo J. Pinto, um profissional que
trabalhou com o conhecido Augusto Mal-
ta e acompanhou Oswaldo Cruz desde os
primordios da instalação dos laborató-
rios. Alem de registrar passo a passo as
obras do belo castelo mourisco que come-
çou a ser erguido em 1904, J Pinto
registrou eventos como cursos, visitas de
missões estrangeiras, expedições científi-
cas e até os arredores de Mangúinhos.

Todo esse material está sendo recu-
peradof organizado e classificado. A Ca-
sa de Oswaldo Cruz pretende editar dois
álbuns fotográficos, um sobre a constru-
qão do prédio e outro sobre os persona-
gens e o cotidiano do instituto.

Peças perdidas
Quanto às coleqões científicas, tam-

bém estão em recuperação, mas trata-se
de um trabalho muito mais difícil e demo-
lado. Que o diga a Dra. Itália Kerr. uma
valente e esforçada bióloga que, desde
junho de 1985, dedicou-se a limpar e
organizar as peças da coleção de histolo-
gia da febre amarela. Três vezes por
semana, Dra. Itália armava-se de luvas
de plástico e uma máscara cirúrgica e
enfrentava os ratos e baratas do infecto
galpão para limpar, uma por uma, milha-
res de lâminas com fragmentos de tecidos
e pilhas de caixinhas contendo pequenos
blocos de parafina com amostras de fí-
gado.

A etapa de limpeza e contagem das
necas iá está quase concluída. Pelos cál-

um desastre ecologico na região c
neste aspecto a hipótese dc que a
emprega Cape mi tenha contaminado
a área com produtos venenosos, usa-
dos na conservação de madeira,
acrescenta um risco extra. Além dis-
so o projeto original da barragem
previa a construção de eclusas e de
canais ou escadas para os peixes.
Nem as eclusas nem os canais foram
construídos, o que transformou a
represa numa muralha intransponi-
vcl tanto para os peixes migrando
para a desova, quanto para o tráfego
fluvial que escoava a produção agn-
cola dc populações inteiras do Pará,
Mato Grosso e Goiás.

Um grande lago artificial aumen-
ta a evaporação e a umidade do ar na
região, o que pode produzir mudan-

conquistar os Í70% restantes, será
preciso realizar obras em regiões
povoadas, dai a necessidade cada vez
maior de se avaliar realisticamente
as conseqüências dc futuros pro-
jctos.

Abalos sísmicos
Quando se construiu a usina de

Furnas, no final da década de 50, a
única preocupação era proteger a
usina hidrelétrica do meio ambiente
e não o contrário. Na década de 70,
durante a construção de ltumbiara,
ltaipu e Tucuruí, os estudos sobre o
impacto no meio ambiente foram
feitos mais para satisfazer as exigên-
cias contratuais de órgãos financia-
dores estrangeiros do que para retra-
tar realmente o efeito que as barra-

berto Schaeffer recomenda tambein
que as empresas de energia elum.i
estabeleçam convênios com umvusi-
dades para a realizaqao dos estudos
num clima de discussão democratíca,
em que a sociedade seja ouvida so
bre a conveniência ou não da implc-
mentação do projeto.

Construir uma grande usina, J\t-
drelétrica pode ser mais barato cio
termos dc investimento inicial dft
que unia série de barragens de pe-
quenl porte. Todavia o ônus em
termos dc danos ao meio ambiente e*
prejuízos a populações dc baixa ren-
da não compensa muitas vezes a
economia duvidosa, produzida pelos
projetos faraônicos uo passado, atir-
ma Roberto Schaeffer.

Glória e decadência de Mangúinhos

Com a morte dos dois cientistas—Cruz morreu em 1917
e Chagas em 1934 — o Instituto entrou num período de
relativa calmaria. Sem grande vôos, mas também sem grandes
problemas. Isto se estende até 1964, quando o quadro muda
para pior: o então diretor. Rocha Lagoa, começou a perseguir
os setores mais dinâmicos do Instituto. Laboratórios foram
fechados, pesquisas foram interrompidas, num processo que
culminaria com a cassaqão e aposentadoria compulsória de 10
cientista, em 1970.

A partir daí e até 1974/75, a situação de Mangúinhos foi
de pura e simples estagnação. É quando começa o Governo
Geisel e encontra o país numa grave crise sanitária, da qual a
mais evidente face foi a epidemia de minmgite. Diante disso, o
Governo decidiu revitalizar Mangúinhos. A produção de
vacinas foi incrementada com grandes investimentos e foi
criado o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde."Mas foi nessa época que se cometeram os piores crimes
contra a memória do Instituto e da saúde pública nacional ,
conta Paulo Gadelha. "A mentalidade tecnocrática, típica do
período, não teve contemplações.

No afã de desocupar espaço, os administradores desmon-
tam o museu de anatomia patológica e a coleção de histologia
da febre amarela, relegando-os ao deposito onde só seriam
encontrados, em péssimas condições. 10 anos depois.

O acervo de fotografia de J. Pinto foi retirado do 4o
andar do castelo e levado para outro local, onde só ficou
responsávélmente preservado devido ao esforço individual de
alguns persquisadores. Mas outras coleções simplesmente
desapareceram. Sabe-se. por exemplo, que Oswaldo C ruz e J
Pinto registraram em fotografias a construqào da estrada de
ferro Madeira-Mamore. mas essas fotos não foram encontra-
das. Acredita-se que estejam em mãos de particulares.

Os antigos equipamentos dos laboratórios foram sucatea-
dos. Se isso não tivesse acontecido, dariam hoje uma lantasti-
ca recomposição histórica da evolução técnica da instrumenta-
qão de pesquisa biomédica desde o final do século passado. E iogico que você tem

que curtir o sou pai todos
os dias do ano Mas
também e loqico que
você deva aproveitar a
oportunidade e dar um
super presente naquele
dia que eso dele. Um
super presente para um
super pa:. E a Sharp tem
diversos tipos de
calculadoras para você
escolher a que tenha
mais a ver com o seu pai
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Diminuir superávit brasileiro é a meta da Argentina

Roscntal Calrrwn Alves
Corrsspondonta

Buenos Aires — Foi cm reuniões secretas — cm lugares
discretos, como Itaipava, perto do Rio, ou Don Torcuaio,
próximo a Buenos Aires — que um grupo de cerca de 40 altos
funcionários do Brasii e da Argentina discutiram e negociaram nos
últimos meses o primeiro passo concreto no sentido de uma
integração econômica entre os dois países. Agora que esse passo
(oi dado, com a assinatura dos protocolos na visita do Presidente
losé'Sarney, esses mesmos times de funcionários terão que sc
encontrar de novo, semana que vem, para não deixar que um
problema político anule os esforços anteriores.

O problema é que, nas últimas semanas, começou a soar o
alarme, denunciando que o comércio entre o Brasil e a Argentina
está se inclinando fortemente para outro superávit considerável a
favor das exportações brasileiras. Trata-se de uma questão política
da maior importância, porque os funcionários argentinos estão
convencidos de que, sc o resultado da balança comercial deste
segundo semestre for desequilibrado, haverá um impacto negativo
que poderá afetar o início da vigência dos protocolos assinados na
semana passada.

Meta prioritária
O embaixador Jorge Romero, subsecretário de relações

econômicas da Chancelaria argentina, já marcou passagem de
Buerios Aires para Brasília na terça-feira, dia 12, mas, desta vez,
não precisa esconder o motivo de sua ida ao Brasil. Este ano,
porem, Romero esteve diversas vezes no Brasil ou recebeu na
Argentina funcionários brasileiros da forma mais discreta possível,
para que não transparecesse que se estava negociando algum
sistema de facilidades comerciais que significasse o inicio de um
íuturo mercado comum brasileiro-argentino.

Essa aproximação com o Brasil, pelo lado econômico, era
desde o início do governo Alfonsín uma meta prioritária. Tanto e
assim que, menos de uma semana depois da posse, o chanceler
Dante Caputo chamou Romero c pediu que ele fosse a Brasília
explicar, diretamente, a idéia de que a Argentina sc propunha a
uma sociedade com o Brasil, que trouxesse vantagens equilibradas
para as duas nações.
»— O que queríamos dizer era que essa história de "amigos

amigos, negócios a parte" não podia sc aplicar. Precisávamos ser
mais amigos c amigos cm tudo. Ate mesmo nos negócios
recorda Romero.

O primeiro interlocutor que ele encontrou em Brasília foi o
embaixador Rubens Ricupcro, que era chefe do departamento de
Américas no Itamarati. Mas as idéias foram avançando com
lentidão. Ricupcro voltou a falar sobre o assunto quando veio a
Buenos Aires acompanhando o presidente eleito Tancredo^Neves.

•1-v; O / ~
Cooperar por um futuro

comum, grande e próximo

Hélio Japuaribe

Desde JK, integração foi

o passo mais importante

Claudia Antunes
"A América Latina não aceita ser apenas

uma voz no coro das nações". A frase, dita por
Juscelino Kubitscheck há mais de 20 anos,
volta a ganhar força com o acordo de integra-

Muiii turdu, como aüüuocor especial do presidente Sarney Rirnpi*- çãe Brasil Argentina. Paru e historiador

— Quando estava prestes a explodir um
conflito, os banqueiros intercediam para haver
a pacificação — acrescenta Moniz Bandeira.

O acordo de integração proposto pelo
Barão do Rio Branco, por exemplo, que
incluiria também o Chile, foi rejeitado pelo
então chanceler argentino, Estanislau Zehal-
los. Documentos da época mostram que 7JT-
ballos favoreceu a criação de uma situação de
guerra entre Brasil e Argentina, para levar o
Congresso cm Buenos Aires a aprovar créditos
para a compra de armamentos.

"As tentativas de integração entre o Brasil
c a Argentina também causavam um profundo
receio aos Estados Unidos", afirma Moniz
Bandeira. Um dos motivos era a competição
entre os EUA e a Argentina pelo mercado do
trigo. Em 1950, Pcrón apoiou a reeleição de
Getúlio Vargas c os dois assumiram o compro-
misso de realizar um acordo político e econô-
mico, para fazer frente às grandes potências.
Vargas não cumpriu o compromisso, alegando
pressões internas por parte da UDN.

— Entre outras razões, a UDN refletia os
interesses americanos, que eram de facilitar o
acordo do trigo, pelo qual os Estados Unidos
passaram a vender o produto baratíssimo ao
Brasil, a troco de cruzeiros, prejudicando o
mercado argentino — lembra o historiador.

Poucos anos antes, cm 1945. os EUA
haviam chegado ao auge das pressões para que
O Brasil fosse à guerra com a Argentina. A
razão era a neutralidade argentina na II Guer-
ra, creditada à simpatia de seus militares pelo
fascismo. Por trás das pressões americanas
havia também, diz Moniz Bandeira, a nvalida-
de colonial entre Estados Unidos e Inglaterra.
O governo de Londres era complacente com o
ncutralismo de Buenos Aires, para não perder
sua principal fonte de abastecimento de maté-
ria-prima. Mas Washington desejava erradicar
os interesses ingleses na Argentina.

Na época, chegou a have?-cnnccntração de
tropas na fronteira, mas os soldados dos dois
países acabavam se confraternizando. Do-
cumentos do Departamento de Estado mos-
tram que os EUA não entendiam essa resistén-
cia ao conflito. O que está havendo? pergunta-
vam-se os funcionários americanos.

— Isso mostra que Brasil e Argentina,
unidos, têm um peso específico muito grande c
agora a integração assume dimensão muito
maior porque a posição do Brasil, como 8a
economia mundial, é mais forte do que há 20,
30 anos — conclui o historiador.

Raras vezes, na história de dois países
c, ccrtamcnte, nas do Brasil e da Argenti-
na, ter-se-á firmado um conjunto de
convênios de mais transcedentc impor-
tãncia que os documentos recém-
assinados pelos presidentes Sarney e Al-
fonsin. Não sc trata, apenas, de um
momento em que a tão decantada amiza-
de argcntino-brasilcira saiu do plano re-
tórico para o da efetividade. Nem apenas
predomina, nos atos recém-acordados, a
decisiva superação da cooperação sobre a
tônica dc rivalidade, tantas vezes prevalc-
ccnte em nosso passado. O que empresta
singular relevância histórica aos convê-
nios que acabam de ser firmados em
Buenos Aires é o fato de que através
deles se logrou, enfim, o grande acordo
entre o Brasil c a Argentina. Um acordo
que não somente instaura, definitivamen-
te, uma estreita cooperação entre os dois
países mas que, ademais, está aberto à
gradual incorporação de outras nações
latino-americanas e se caracteriza por seu
amplo sentido prospectivo. Um acordo
para a construção de um grande e próxi-
mo futuro para a América Latina.

Em toda a América do Sul. salvo
na região do Prata, a densa floresta tro-
picai constitui® por muito tempo,
um intransponível obstáculo às relações
interfronteinças. No Sul, diversamente,
essas relações foram sempre estreitas,
mas tanto para o intercâmbio como para
o conflito. Um conflito que freqüente-
mente opôs o império português ao espa-
nhol c que se perpetuou enquanto os
brasileiros, sucessores daquele, intenta-
ram ocupar a margem leste do Prata, a
"banda oriental", cuja imediata proximi-

—dade dc Pucnos Aires representava para

As relações de cooperação entre o
Brasil e a Argentina, para saírem do
plano retórico para o da efetividade,
necessitavam dc duas principais condi-
ções: a criação dc espaços institucionais
apropriados e o estabelecimento de ade-
quados procedimentos operacionais. Fo-
ram essas duas coisas que, precisamente,
resultaram dos acordos dc Buenos Aires.
Os espaços institucionais recém-
constituídos abrangem as seguintes gran-
des áreas: (Ho comércio geral entre os
dois países, (2) específicas facilidades
para o intercâmbio de bens de capital, (3)
procedimentos para a formação de im-
portantes joint ventures. (4) condições
praticas para a colaboração cientifico-
tecnológica em áreas de ponta, como a
informática, a biogenética, a tecnologia
nuclear, (5) coordenação de políticas,notadamente no campai financeiro (dívi-
da externa, mocda-convcnio etc.) e no
das relações internacionais e (6) abertura
do sistema para a seletiva incorporação
de outros países latino-americanos, a co-
meçar pelo Uruguai; a que brevemente SC
acrescentará o México.

Os procedimentos operacionais \a-
fiam; conforme os âmbitos institucionais
que ora foram criados Facilidades tarifa-
ri.ts e melhores condições logísticas; bem
como a inclusão de itens como o trigo,
irão triplicar, cm relativamente curto pra-
zò, o comercio argentino-brasileiro, com
a correspondente economia de dólares.
No campo dos bens de capital, a recém-
estabelecida empresa argentino-
brasilciro-mexicana Latincquip, cujo
proieto constitutivo tive a oportunidade
dc coordenar, já está em plena e exitosa
atuação, com condições para duplicar, a
curto prazo, as exportações de equipa-
mentos procedentes dos países membros.

^rnn-Ou projetos dc joint venture*
to início com os entendimentos já manti-
dos nas áreas da pesquisa e lavra dc
petróleo, da exploração do gás e da
indústria aeronáutica. A cooperação
cicntífico-tecnológica já está encaminha-
da para uma pronta atuação conjunta nas
areasda informatica, da energia nuclear c
da biogenética.

Países como o Brasil, a Argentina c q
México lograram, ainda que tardiamente,
ingressar na era da revolução industrial.
Suas remanescentes características de'
subdesenvolvimento não decorrem maiíj,
como no restante do Terceiro Mundo, da
persistência de uma economia tradicio-
nSl, e sim de distintos fatores sócio-
culturais, plenamente suoeráveis, dentro
de razoável prazo, como o demonstra,
para o caso brasileiro, o recente estudo
Para um novo pacto social, do IEPES. O
problema com que sc defrontam taii
países é outro: o risco de não lograrem
ingressar, oportunamente, na era da re-
volução tecnológica, e, decorTentemente,
de assegurarem sua autonomia interna*
cional. E isto porque a massa crítica dc
recursos materiais c humanos necessária
para tal superava, indiscutivelmente, a
capacidade isolada de cada um desses
países. Os ajustes dc Buenos Aires cria-
ram as condições para a superação desse
obstáculo. Abriram-se as portas da revo-
lução tecnológica para o sistema de coo-
peração regional iniciado pelo grande
acordo argentino-brasileiro e com isto,
como bem o disseram os presidentes
Sarney e Alfonsín. esses países se assegu-
raram, cm alto nível, os requisitos neces-
sános para um independente ingresso no
século XXI.
Hôlio Jaguaribe ó docarx) do Instituto de Estudos

Polltioos e Sociais

rp teve oportunidade de acompanhar de perto o avanço dessa
aproximação entre os países, que ambos consideram 'histórica .

A primeira viagem do chanceler Olavo Setúbal ao exterior
foi justamente a Buenos Aires, como demonstração de que o novo
governo brasileiro entendia a necessidade dc dar prioridade às
relações com a América Latina em geral e a Argentina cm
particular. Depois dessa viagem, os acontecimentos se acelera-
ram. O Brasil fez uma compra "política" dc trigo para ajudar a
equilibrar a balança e mais tarde criou-se um mecanismo segundo
o.qual cada vez que sc observasse um déficit dc mais dc 50 milhões
dc dólares para qualquer dos dois lados se fariam novas compras
políticas.

Complementação industrial
Os entendimentos, especialmente entre os setores de rela-

ções econômicas das duas chancelarias — de um lado o enbaixa-
dor Jorge Romero e do outro o embaixador Frankiin Thompson
piores _ passaram então a sc encaminhar para uma relação que
extrapolasse o comércio. No encontro de Alfonsín e Sarney em
Iguaçu, amadureceram-se as idéias de partir para negociações
côncíetas em termos de complementação industrial.

Nas primeiras dessas reuniões secretas, a posição brasileira
ora mais dirigida a um sistema pelo qual o Brasil fosse responsável
pelo'fornecimento de máquinas para reaparelhar o parque indus-
trial argentino, que está precisando sc modernizar. Aí surgiu o
primeiro choque de posições. Os argentinos não queriam saber de
nada que os convertesse em simples fornecedores dc matérias-
primas e importadores de produtos industriais. As posições foram
sé conciliando até que se chegou à idéia de sc iniciar uma
Complementação industrial no setor de bens de capital, cstabele-
cendo-sc, gradualmente, que o produto fabricado no Brasil, ou na
Argentina, deve ser considerado "nacional" nos dois países.

Já na próxima semana, empresários brasileiros e argentinos
vão dar início a uma série de reuniões setoriais para ir preparando
as listas dos primeiros produtos a entrarem nesse esquema. De seis
om seis meses, a partir de 1 de janeiro de 1987, essas listas serão
aumentadas. Mas também na semana que vem haverá negociações
para que o Brasil faça novas "compras políticas" (ou seja,
Compras feitas pelo governo ou estimuladas por ele) para equili-
brar a balança comercial.

Os funcionários não sabem ou não querem revelar qual o
volume do superávit brasileiro no primeiro semestre de comércio
com-a Argentina. Mas estão certos de que sc houver um acúmulo
muito grande isso prejudicará gravemente o início do mercado
eomum setorizado. Além disso, já está marcada para dezembro a
visita do presidente Raúl Alfonsín a Brasília. E não seria nada
confortável para ele visitar Sarney para reclamar que seus
governos não estão conseguindo cumprir sua próprias metas de
um comércio equilibrado.

cientista político Moniz Bandeira, o acordo foi
o passo mais importante da política externa
brasileira desde a Operação Pan-Americana,
lançada por Juscelino, c o reatamento diplo-
mático e comercial com os países do Leste
Europeu.

Moniz Bandeira — que trabalhou recente-
mente num pro]cto da Universidade dc Hcil-
dclberg, na Alemanha, sobre Cooperação c
Conflito na Bacia do Prata — afirma que o
acordo terá repercussões "incalculáveis", prin-
cipalmente em relação à dívida externa, à
condução de questões na ONU, como o esta-
beleeimento dc uma zona de paz no Atlântico
Sul, e à implementação de uma nova ordem
econômica internacional, "na medida cm que
Brasil e Argentina — e no futuro os outros
países latino-americanos — passem a fazer um
comércio com exclusão do dólar".

Acordos semelhantes ao assinado semana
passada por Sarney e Alfonsín já tinham sido
propostos no inicio deste século pelo Barão do
Rio Branco — ministro do Exterior do presi-
dente Prudente de Morais — e discutidos na
década de 1950 pelos presidentes Juan Perón e
Getúlio Vargas. Nos dois casos, segundo Mo-
niz Bandeira, a concretização da integração
entre o Brasil e Argentina foi torpedeada por
interesses estrangeiros, amparados por dispu-
tas internas que tinham origem na projeção,
na América do Sul, de antigas rivalidades
entre Portugal e Espanha.

Desde que foi solucionado o problema do
território das Missões — que em 1895, por
arbitragem do então presidente americano,
Hower Cleveland, passou definitivamente à
soberania brasileira —, não havia qualquer
contradição fundamental para separar Brasil e
Argentina. Apesar disso, diz o historiador, os
dois países estiveram em várias ocasiões à
beira de um conflito armado. No final do
século passado e início do atual, indústrias de
armamentos como a Krup, da Alemanha, e
estaleiros como o Armstrong, da Inglaterra,
fomentavam a rivalidade para vender seus
produtos.

os argentinos, sucessores do outro impe-
rio, uma perigosa ameaça.

Como nas relações entre a França c a
Alemanha, no curso do século XIX e até
meados do XX, a rivalidade argentino-
brasileira constituiu, até ha algumas dc-
cadas, um grave potencial dc reciproca
neutralização da capacidade dc descnvol-
vimento dc ambos os países. A preserva-
ção dessa rivalidade teria desviado, para
sua administração, preciosos e escassos
recursos materiais c humanos, cuja imo-
bilização. num fútil contexto dc suprema-
cias inexeqüíveis, teria impedido o desen-
volvimento dc ambos. Nas ultimas déca-
das, felizmente, essa rivalidade cedeu
crescente espaço à convicção de que o
interesse nacional do Brasil e da Argenti-
na lhes impunha uma política de estreita
colaboração. Neste caso, como em tantos
outros, foi extremamente importante a
influência da CEPAL c dc homens como
Prebisch, Aldo Ferrer, ou Jorge Sábato,
do lado argentino, e dos intelectuais do
IBESP e do 1SEB, do lado brasileiro.

Faltava, entretanto, nos vários inten-
tos dc pôr cm prática essa cooperação,
um apropriado entendimento de como
operacionalizá-la. E foi isto que, final-
mente, se logrou agora, com os convênios
dc Buenos Aires. Para quem, como o
autor destas linhas, vinha militando. há
tantos anos. pela consecussao desse gran-
de acordo, nele vendo a viga mestra da
política extema brasileira, nada poderia
ser mais reconfortante do que o feliz
desenlace a que, finalmente, se chegou
em Buenos Aires. Não posso ocultar,
inclusive, a satisfação que me causa o fato
de que os próprios termos em que foram
concebidos os documentos recém-
firmados coincidam, especificamente,
com o que vinha recomendando em meus
escritos sobre a matéria.
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De 5 a 9 de Outubro de 1986 • Sala Cecília Meireles - Rio de Janeiro

Piano, violão, instrumentos de cordas,

de sopro e canto.

Inscrições até 15 de agosto de 1986.

Informações pelos telefones (021) 235-0213 ou 237-2687 com a Sociedade Jovens Concertistas Brasileiros.
Por carta: Sula Jaffé - Diretora Geral - Sociedade Jovens Concertistas Brasileiros - Rua Hilário de Gouveia.

30 ap. 1004, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.040
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Regulamentos e fichas de inscrição poderão ser retiradas nas suas Filiais Goiden Cross:

Rio: Av. Rio Branco, 181/26.°/27° e 28° - Tel.: 292-6652 (Centro)
Av. Atlântica, 4240 - Lj. 101 - Tel.: 267-7044 (Copacabana)
Av. Bartolomeu Mitre, 533 - Tel.: 294-2149 (Leblon)
Rua Consíança Barbosa, 188 - Saias 404 e 407 - Tel.: 269-9049 (Méier)

Sanguinetti chega sábado

para 
retomar negociação

Cristina l eisa

Brasília — A integração latino-americana:
este será o grande tema das conversas que o
presidente José Sarney terá com o presidente
do Uruguai, Júlio Mana Sanguinetti, a partir
do próximo final de semana, quando os dois se
encontrarão em Sâo Luiz. no Maranhão. Os
dois chefes dc Estado continuarão a conversa
iniciada na semana passada, na Argentina,
quando Sanguinetti participou do encontro
Sarney-Alfonsín. na qual foram firmados vá-,
nos acordos dc integração econômica no Cone
Sul.

A visita do presidente uruguaio está cerca-
da de cortesias. Para começar. Sarney manda-
rã o avião da Presidência da Republica buscar
Sanguinetti em Bogotá, onde ele estara presti-
giando a posse do novo presidente colomhia-
no, Virgílio Barca. A deferencia se deve ao
fato de Sanguinetti ter demonstrado interesse
em conhecer a terra do presidente Sarney, que
se desloca de Brasília para recebé-lo na sexta-
feira à tarde. O presidente brasileiro chegou a
pensar em hospeda-lo em sua própria casa. já
que os dois terminaram por se tornar amigos
depois que Sarney escolheu o Uruguai para
sua pnmeira viagem ao exterior.

Cortesias a parte, os dois deixarão de lado
a literatura — assunto que os liga ainda mais
— para falar de um ambicioso projeto dos
governos democráticos da América Latina:
tentar iniciar um processo de facilidades eco-
nómicas entre Brasil-Argentina-Uruguai para
se colocarem de maneira mais forte no merca-
do internacional E verdade que os técnicos
dos trés países tem até o final de outubro para
apresentar seus estudos sobre o assunto, mas
Sarney e Sanguinetti aproveitarão o encontro
para aprofundar a discussão

Tanto o governo brasileiro quanto o uri-
guai>: terr a consciência de que a economia do
Uruguai náo se equipai.; a do- dois outros
Países Ma», ate oor uma conseqüência natural

dc se localizar entre o Brastl e Argentina, e
pela semelhança dc processo político de rede-
mocratizaçào, o Uruguai não poderia ficar de
fora deste projeto. Rápida e habilmente, o
presidente Sanguinetti demonstrou seu inte-
resse pelo acordo que. inicialmente, seria
bilateral. O resultado foi o convite para que
participasse do encontro Sarney-AMonsín. Es-
tava então selada a aliança

A idéia inicial da visita de Sanguinetti,
marcada desde o final do ano passado, era dé
retribuição da viagem que Sarney fez ao Uni-
guai exatamente ha um ano. A parte protoco-
lar da visita.só começara no inicio da próxima
semana, quando Sanguinetti, após uma passa-
gem turística por Salvador, chegará a Brasfli».

Ate o momento, estão acertados quatro
acordos bilaterais Um dc expansão comercial,
em que o Brasil se compromete a aumentar a
cota de "draw-back" para compra de carne de
20 para 40 mil toneíácias-ano. O Brasil conti-
nua comprando carne uruguaia para benefiná-
la aqui e revendê-la para o Uruguai Os dois
governos ainda discutem a possibilidade de o
Brasil comprar li*) mil toneladas de arroz para
revenda e outras 40 mil para o consumo
interno. A contrapartida é a aprovação, pelo
Uruguai, de 10 projetos de participação de
empresas brasileiras em obras e serviços na-
quele pais.

Outro assunto importante: o aumento do
numero de mercadorias beneficiadas pelo Pro-
grama de Expansão Comercial, que reduz a
praticamente zero as taxas cobradas por pro-
dutos comercializados bilateralmente A lista
uruguaia contém 700 mercadorias, a brasileira
exatamente o dobro Os outros trés acordos já
definidos são de cooperação técnica t formação
profissional e tecnologia ferroviária), cuirurai
e de financiamento da represa de Talavera
para aproveitamento binacional O govemo
brasileiro discute internamente a possibilidade
dt vir a financiar a sua parte na obra, cujo
custo C de USS 112 milhões.
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Thatcher faz ex-colônias perderem 
a calmaRoberto Garcia

Correspondente
Washington — Logo depois dc tomar posse na ( asa

Branca, cm 1968. o presidente Riehard Nixon convocqu alguns
dos melhores especialistas americanos para aconselha-lo sobre o
que fazer cm relação às colônias portuguesas na África e ao
regime segregacionista da África do Sul. "Não e preciso lazer
nada, por enquanto ', aconselharam os especialistas, acrescen-
tando que se algo acontecesse por aqueles lados seria apenas no
próximo século. Não demoraram seis anos para que os guerri-
lheiros esquerdistas, tanto de Angola quanto de Moçambique,
tomassem o poder nos respectivos paises. Agora, \Vashington
perde o sono com a possibilidade de a mesma coisa acontecer no
pais mais avançado, mais próspero e mais importante, estrategi-
camente, de todo o sul do imenso continente, a África do Sul.

São poucos os que crêem nas possibilidades de adiar
profundas mudanças no regime sul-africano. O país entrou num
periodo de efervescência e as velhas medidas dc controle usadas
com tanto sucesso no passado não parecem mais funcionar.
Apesar dc o governo Pieter Botha ter imposto o estado de sitio
duas vezes, cerca de 2 mil 1(K) pessoas morreram nos confrontos
quase diários dos últimos 22 meses. Em vez de se acalmar diante
do alto preço que sua contestação ao regime vem custando em
vidas humanas, os negros do país parecem ficar ainda mais
determinados a se rebelar.

Muitos dos brancos sul-africanos, que só representam 14%
da população, demonstram surpresa com o que lhes parece uma
súbita explosão racial. A verdade ê que os movimentos de
independência das populações negras da África começaram há
várias décadas e atualmente só na África do Sul uma minoria
branca ainda continua controlando a maioria negra. Embora
minoritários, os brancos sul-africanos são diferentes dos que
viviam na maior parte dos outros países do continente. Eles
vieram da Holanda nos primeiros anos do século 17 e desde
então consideram a África do Sul seu país natal,

À beira da explosão
Se tivessem em todo esse período procurado uma forma

mais moderna de coexistência com a maioria negra do país,
talvez o intenso confronto racial em que vivem não lhes
estivessem retirando o sono, Mas eles adiaram demais. Em
1983, o governo do presidente Botha anunciou uma mudança
cdnstitucional que garantia uma parcela de poder aos coloreds
— pessoas de raça mista — e aos descendentes de asiáticos, mas
não aos negros. Desde então, as relações entre negros e brancos
deterioram. Eleições foram realizadas e tanto asiáticos quanto
os coloreds passaram a ter representantes no Legislativo do país.
A falta de diálogo com os negros levou a um endurecimento de
suas posições. Os brancos mais conservadores não escondem
sua oposição a qualquer concessão à maioria negra. Talvez pori_ ' 1 ¦ - -

Rubem Mauro Machado

Uma piada do fim do século passado contava que uma
guarnição inglesa, cercada há vanos dias por nacionalistas no
interior do que hoje chamamos Terceiro Mundo, após heróica
resistência comunicou em telegrama a Londres; "Teremos de
nos render. Acabou nossa reserva de chá."

Naquela época de glória impcrialista, os ingleses tinham
bons motivos para manter o bom humor, mesmo nas situações
de eventual aperto. Outra piada dizia que seu Império, onde o
sol nunca se punha e os colonizadores não dispensavam o chá
das cinco, fora construído por distração: uma mterumçao
aqui. um pedido de "proteção" acolá é, quando se deram
conta, a bandeira real tremulava em todos os continentes. Sob
sua sombra, c à luz das baionetas em flor. logo se abrigavam, é
claro, os comerciantes e os missionários.

Hoje, neste domingo dc verão em Londres, a diplomacia
britânica tem muito poucos motivos para exibir bom humor, e
Margaret Thatcher terá dc recorrer a todo o seu flairplay para
suportar a barragem inevitável de criticas que os representai)-
tes da Austrália, Canadá, índia. Zimbabwe e Bahamas
despejarão no encontro que vem sendo chamado de Minicú-
pula da Commonwealth.

Além de tentar manter seu emprego de Primeira-
Ministra — mais ameaçado do que nunca, inclusive por
crescente contestação dentro dc seu próprio partido e por ovos
e tomates nas ruas — Thatcher tem a missão maior de evitar o
esfacelamento do que restou de um passado de domínio e

influencia: a Commonwealth, também chamada dc Comum-
dáde Britânica das Nações.

O barril de dinamite que ameaça reduzir a cacos essa
laboriosa construção política e diplomática de 44 países é a
política em relação à África do Sul. Com exceção dos
governos de Londres e Washington, todo o resto do mundo
parece ter perdido a paciência com um regime que trata,
literalmente, a maior parte de sua população a chicote.
Sobretudo os países da Alrica Negra exigem o fim da
inoperante verbosidade e a adoção de medidas concretas
contra Pretória

Elizabeth 11. todos sabem, reina mas não governa.
Entretanto, segundo transpirou, nem ela esta agüentando a
instransij&hcia da primeiSf-ministra e, suprema ousadia, cn-
trou na arena política. As relações entre as duas estão em
clima polar e significativamente a Dama de Ferro não foi
convidada para a festa cm palácio do casamento do príncipe
Andrew E que a rainha exerce a chefia simbólica da
Commonwealth e, dizem, e muito ciosa dessa posição. Ela não
gostaria que sob seu reinado desmoronasse esse último
símbolo do antigo poder.

A Commonwealth não é uma organização, como a
ONU, nãò dispõe de poder de mando e muito menos de força
para influir nos acontecimentos mundiais. A invasão da ilha de
Granada (um dos sócios do clube) pelos americanos em 1983
comprovou a falta de prestigio do organismo — nem a Grã-
Bretanha foi consultada previamente pelo governo Reagan
Mas por irrisória que seja a contribuição da Commonwealth
ao cenário político internacional, a sua existência é um triunfo
da Grã-Bretanha, única ex-potência colonial que continuou a

manter boas relações com o conjunto tias ex-colônias e a
exercer influência sobre elas.

A comunidade desenvolve um intercâmbio permanente',
tecnológico,gjentífico, esportivo c cultural A forma pela qual
sobrevive o um consolo para os ingleses, cujo passado
colonialista ainda lhes pesa um pouco na consciência Para ns
lideres da fomnionwcalih é confortador pensar que coijjESm
com um amigo: dentro do Mercado Comum 1 uropeu, a maior
arca comercial do mundo, e que através dele podem tentar
defenSlr alguns intSèSSes econômicos «final dc contas, esse
clube congrega nações independentes que somam 1 bilhão de
habitantes, ou seja, I -I da população mundial, cm territórios
que se estendem por seis continentes e cinco oceanos

Poucas pessoas já terão ouvido falai |c l uvalui \ anua-
tu. Tonga, Kinbatj ou Maldfvia, paises Riâfpendentes que',
somados, não têm mais que 500 mil habitantes Mas se seú
valor político e praticamente nenhum Fuyalu tem pouco
mais de S mil habitantes - o fato de poderem participar de
encontros bianuais com expressões como índia, Australia e
Gtá-Bretanha (ainda que. 110 caso, apenas como observado-
res) lhes possibilita úm diálogo de outra forma impossível

Dos 13 sócios iniciais, a Commonwealth reúne hoje 4l)
países, dos quais 23 são monarquias e 26 repúblicas Mas todos,
reconhecem — apesar da ubrivel diversidade de raças,
línguas, religiões, cultura - a rainha da Inglaterra como a
líder da comunidade. Isso so aumenta a res|Hirisabilidadi da
liderança inglesa, num momento de deJíniçSo política que
[xide se tornar, por que náo. histórico Num prato da balança
esta a África do Sul. do outro a fiel mas impaciente Common-
wealth. Os ingleses vão ter de escolher,

lutai püi umcilüíHi diSsu, a geraçãü de jovens negros passuu d lutar pi
governo dominado exclusivamente por eles próprios. O tempo
em que essa maioria podia ter ficado satisfeita com uma parcela
do poder passou. Os afrikaners descobrem agora que dispõem
de muito pouco tempo para negociar uma transição do poder,
com um mínimo de garantias. Mas em vez de fazer logo essa
!)çgociação, tentam adiá-la ainda mais, o que acirra a impaciên-
cia dos negros e leva o país à beira de uma explosão.

Washington também descobriu um pouco tarde que havia
chegado a hora de se desvincular do regime sul-africano. Ao
assumir a presidência, Ronald Reagan afirmou que procuraria
relações mais cordiais com os governos que haviam sido mal-
tratados pela política de direitos humanos de Jimmy Carter.
Embora proclamasse repugnância com o sistema de apartheid, o
novo presidente americano anunciou que usaria uma política de
"engajamento construtivo', a persuasão por meio de discretas
gestões diplomáticas a fim de convencer os afrikaners a abando-
narem a segregação racial. Em cinco anos, os avanços foram
muito poucos. As expectativas geradas nos negros viraram
frustrações que, agora, extravasam em protestos violentos.

A política de "engajamento construtivo" era mais ambicio-
sa. Ela promovia o fim do apartheid. mas tentava obter, em
troca, a retirada das tropas cubanas de Angola e o fim da
influência soviética nas ex-colônias portuguesas da África.
Interessada em promover mudanças regionais num clima de
estabilidade global, Washington procurava controlar o processo
de transição para evitar que radicais assumissem o poder na
África do Sul, causando comoções semelhantes às causadas pela
ascensão dos fundamentalistas xiitas no Irã ou dos sandinistas
ná Nicarágua.

Objetivos difíceis
É fácil entender por que o governo Reagan fixou objetivos

tão difíceis naquela região. Desde sua posse, o presidente vem
tentando anular a expansão conseguida pela União Soviética no
período de confusão da política externa americana, logo depois
da derrota no Vietnam. Como todas as superpotências têm que
aprender com freqüência, contudo, os sócios de seus projetos
internacionais são às vezes tão teimosos, complicados e inflexí-
veis quanto seus próprios inimigos. Para que o projeto funcio-
nasse, era preciso que os afrikaners dele participassem com
entusiasmo e de boa-fé. Não foi o que aconteceu.

A África do Sul é importante para os Estados Unidos não
só pelo volume de comércio entre os dois países, mas também
pelos itens desse comércio. Ela é a maior produtora mundial de
ouro. vanádio. manganês, silicatos de alumínio, cromo, diaman-
tes e ferrocromo. Os Estados Unidos são o maior comprador da
África do Sul e também seu maior fornecedor. Supõe-se que
numa crise entre Washington e Moscou os Estados Unidos
possam usar as importantes bases navais e aéreas no extremo sul
da África. Igualmente importante para o Pentágono: que essas
bases não sejam incorporadas ao sistema militar soviético.

Convém, por causa disso, aos interesses americanos, que a
África do Sul continue na comunidade ocidental, como sócia
potencial do sistema de alianças militares. Como parece óbvio
agora que o poder passará de mãos brancas para mãos negras
naquele país, convém também que essa transição ocorra tão
pacificamente quanto possível e que os sucessores tenham uma
atitude amistosa em relação aos Estados Unidos. E por causa
disso que o governo americano está empenhado em controlar
esse processo.

No fundo, os formuladores da política da Casa Branca
sonham em recriar os elementos que funcionaram perfeitamen-
te nas Filipinas, em fevereiro passado, que permitiram a
substituição de um ditador conservador e obsoleto por uma líder
nova, carismática e igualmente confiável. "Se repetirmos a
mágica das Filipinas na África do Sul, seremos lembrados como
diplomatas perfeitos", diz um assessor do presidente ameri-
cano.

Na essência da receita americana está a combinação ideal
de pressões para estimular os afrikaners a vagar o poder, ao
mesmo tempo em que líderes respeitados pela maioria negra,
com antecedentes firmes de moderação, assumem o controle do
país.

Infelizmente para Washington, nenhum negro sul-africano
parece disponível para desempenhar o papel providencial de
Çpiy Aquino. O líder mais conhecido da oposição é o advogado
Nelson Mandela, fundador do Congresso Nacional Africano, o
movimento de oposição mais forte do país.

O problema é que embora Mandela tenha começado como
um moderado defensor dos direitos civis de seus irmãos de cor.
foi colocado na prisão há 24 anos e de lá não saiu até agora. Por
causa disso, Reagan e seus assessores náo sabem como ele se
comportaria caso saísse de sua cela para o palacio presidencial.
Seus substitutos em liberdade, inclusive Oliver Tambo. são
acusados de pertencer ao Partido Comunista.

Se pudesse escolher um novo líder para a África do Sul.
Washington provavelmente escolheria o líder da tribo dos zulus.
o^chefe Buthelezi. Mas como se-descobriu no Irã, na Nicaragua
e^em muitos outros países em situação revolucionária, as
preferências do governo americano nem sempre sáo levadas em
conta.

A imposição de um novo estado de sítio semanas atras
criou enormes pressões nos Estados Unidos em favor de severas
represálias contra o regime do presidente P.W. Botha. A
Câmara dos Deputados aprovou um projeto que daria seis
meses para as empresas americanas se retirarem da África do
Sul e suspendendo todo o comercio dos listados Unidos com
aquele pais. A princípio essa medida foi considerada radicai
demais pelos senadores americanos. Mas a recusa do governo
Botha em fazer qualquer concessão, desde então. esta levando o
Senado a concordar com sanções econômicas e políticas. Menos
severas, elas visam a dar um sinal adicional a Pretória de que. se
não abnr um dialogo sério com a oposição negra, seus aliados
tradicionais irão abandoná-la.

Dia dos Pais está chegando
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I

n nresente ttelft?

10 de agosto-dia dos pais

Mesa de Snooker
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Mundo vive equilíbrio do terror 41 anos após Hiroxima

projeiQ (fe lisinaJuma ri França

Na quarta-feira, um sinistro c controvertido invento do
Homem faz aniversário: há 41 anos o mundo conhecia a guerra
nuclear com a explosão em Hiroxima de Little Boy, a primeira
bomba atômica. O cogumelo subiu aos céus, um tripulante do
Knola Gay, o B-29 americano autor do bombardeio, soltou um
"my God!" enquanto t>6 mil pessoas morriam cm minutos.

Hoje, 41 anos depois, os arsenais mundiais guardam o
equivalente a 1 milhão de bombas iguais à que destruiu

. Hiroxima. A potência de Little Boy é ridícula atualmente, 12.5
quriotons, o equivalente a 12 mil 500 toneladas de dinamite. Um
míssil americano ou soviético médio com 10 ogivas capazes de
atingir alvos independentes leva o equivalente a 160 bombas de
Hiroxima.

A doutrina nuclear que mantém a paz nestes 41 anos tem
as iniciais MAD. formando a palavra louco (mad) em inglcs
para significar Mutual Assured Destruction, Destruição Mutua
Assegurada. É o equilíbrio pelo terror: Estados Unidos e União
Soviética sabem que se um lado apertar o gatilho nuclear, a
retaliação do outro fará com que não haja nem vencedores nem
vencidos. Estudos dos dois países mostraram que basta a
.explosão de 10% dos arsenais para acabar com a civilização e
jogar os sobreviventes nos domínios da ficção científica.

As desconfianças mútuas fizeram com que poucos acordos
, para frear a corrida armamentista fossem firmados até hoje. Um
««doles, ABM, o tratado de mísseis antibalísticos, consagrou a
' türititrina MAD ao proibir a construção de mais de um sistema
» dodefesa antimísseis por cada um dos signatários. Os documen-

msSalt-l (1972) e Salt-2 (1979) estabeleceram limites para a
: expansão dos arsenais estragegicos (nucleares), dois tratados de
' 1974 e 1976 acabaram com os testes nucleares na atmosfera,restringindo-os aos subterrâneos e à potência de 150 quilotons.
; Todos estes acordos estão na dança atualmente. Salt-2

expirou dia 31 de dezembro, os Estados Unidos ameaçam
ultrapassar seus limites agora no segundo semestre de 86.

.estourando o teto de mísseis colocados em bombardeiros.
/Conversas realizadas esta semana entre os dois lados acabaram'tm desacordo: Washington propôs um acordo provisório de
limitação dos arsenais até que se chegasse a um novo documen-
>to para substituir Salt-2, o Kremlin insiste no respeito a Salt-2
|afirse firmar novo acordo.

A União Soviética estabeleceu uma moratória unilateral
|de testes nucleares até dia 6 de agosto, aniversário de Little Boy.
Essa moratória, decretada no dia 6 de agosto de 1985, terminou

'em janeiro, foi prorrogada até o primeiro teste nuclear subterrâ-
-neo americano (em abril) e mais uma vez estendida pelo
.dirigente Mikhail Gorbachev, um mestre em manobras políticas
rjamais visto por aquelas bandas. Os americanos chamam a
moratória de demagógica, alegam que os russos já testaram
«tudo nue queriam e não aceitam um banimento dos testes^

As propostas dos Estados Unidos e União Soviética

Hfc Porções amerlcar^g

Novas Antigas Novas Antigas
Armas estratégicas
Númoro total de
lançadores de mísseis
e bombardeiros

1600 para cada lado
(congelamento dos mísseis
americanos de médio
alcance na Europa Ocidental
e caças bombardeiros em
porta aviões perto da União
Soviética)

1680 mlssaií americanos
(incluindo mísseis de médio
de médio alcance na Europa
e c»;as-bombardeiro3 am
porta-aviões perto da Unlào
Soviética) 1250 mísseis
soviéticos

Subdivide como consta
abaixo

Subdivido como consta
abaixo

Mísseis balísticos
Intercontinentais {ICBMI
• misseis balísticos
lançado* de submarinos
(SLBM)

Inclui totais para todos os
mísseis c bombardeiros

Idem 1 2S0 a 1 4bQ para cada laao 1.250 para cada lado

Bombardeiros de longo
alcance

Inclui totais para todos os
mísseis e bombardeiros

idem 3&0 para cada lado.
incluindo os BacWire
soviéticos

400 para cada lado.
incluindo os Baclrfiro

Ogiva» em mísseis e
bombardeiros
Ogivas ICBM • SLBM

8.000 para cada lado 6.000 para cada lado Subdivido como consta
abaixo

Idem

Incluídas no total para
ogivas e bombas

Idem 4,500 para cada lado 5.000 para cada lado

Mísseis crulse de longo
llcsnoe em versão aérea
(ALCM) e marítima
(SICM)

Limite SICM e ALCM de
longo alcance em
submarinos
Proíbe SLCM de longo
alcance em navios

Proíbe todos os
AlCM e SLCM de longo
alcance

1.500 ALCM para cada
lado. Nao inclui SLCM

Limite implícito de 8.000
ALCM para cada lado

Umlte de ogivas ICBM para cada lado 3.600 para cada lado 3.000 para cada lado 2.500 para cada lodo

Capacidade de carga dos
mísseis

Nenhuma proposta
Reduções seguiriam cortes
globais

Idem Reduz capacidade soviética
em 50% para 3 000
toneladas de cada lado

Cerca de 2.000 toneladas
para cada lado

Novos sistemas Elimina todos os tipos de
ICBM e SLBM com datas
marcadas para negociação

Idem Elimina todos os novos
ICBM pesados (SS-18
modernizados! e mísseis
moveis (SS-24, SS-25 e o
midgetman americano)

Elimina todos os novos
IC8M pesados (como o
SS-18 russo)

Mísseis de médio
alcance

Elimina todos os mísseis
americanos e soviéticos
de médio alcance na
Europa, congela os SS-20
russos na Ásia.
Ingleses o franceses
devem congelar seus
arsenais nucleares.
EUA não podem
transferir misseis

Iguala número de ogivas
para forças americanas,
britânicas o francesas
Congela SS-20 na Ásia
$e » 'situação
estratégica' nào se
alterar.
Idem para mísseis de
curto alcance. EUA
podem manter de 100 a

Plano de três etapas
para a eliminação de
todos os misseis de
médio alcance em três
anos Sistemas de
curto alcance seriam
restringidos
Sistemas britânicos e
franceses excluídos

Limita a 140 os mísseis
SS-20 russos na Europa
Total de ogivas entre
420 o 450 para cada lado
Reduções proporcionais
dos SS-20 na Ásia

200 mísseis cruise em
terra mes os Pershing 2
serão banidos.

nuclear opõe a

Áustria à Ba vier a
Os Alpes não estão sendo embalados por mavio-

sos acordes de musica — lembram h- da canhão do
filme A Noviça Rebelde? Ecoam açora nas colinas
ásperos sons de insultos. Está no ar uma verdadeira"guerra alpina", colocando em campos opostos ,i
Bavieral o mais sulista dos Estados da Alemanha
Ocidental, c os austríacos, que se opoem â construção
de uma usina de reprocessamento nuclear em Wac
kersdorf, na regiáo leste do território bávaro

No final de junho, a policia da Bàviera impediu
que cruzassem a fronteira manifestantes austríacos
que fanam um protesto contra a construção da usina,
acusada de ser uma fonte potencial de intuição
governo da Áustria protestou, qualificando a medida
de um ato arbitrário que cerceia a liberdade de
movimento entre os dois países O incidente causou
serio embaraço ao ministério do Exterior alemão e
colocou mais fogo na fogueira em que muitos gosta
riam de ver tostando o controvertido e conservador
chefe de governo da BavienR Franz-Jpsffl Strauss O
vice-presidente da Bancada parlamentar do Partido
Social Democrata (o principal da oposição); Wolt
gang Roth, por exemplo, acusou Strauss. na seria
feira de querer transformar a Alemanha Ocidental
numa potência nuclear.

O recém-eleito presidente da Áustria. Kurt
Waldhetm, pediu a suspensão do projeto de eonstm
çáo da usina e acabou recebendo uma carta de sete
paginas de Strauss, defendendo a central nuclear
Alem do mais, Strauss cancelou sua programada
visita à cidadS austríaca de Sálzbúrg, para assistir ao
festival de musica A fim de tentar contornar a tensa
situação, o ministro do Exterior da Alemanha Oci
dental, Hans-Dietnch Genscherj íèuniu-se com seu
colega austríaco, Peter Jankowitsch, perto de Sal/
burg Ambos concordaram em que não existe ''uoi.i
crise de confiança" entre os dois países, o que
estimulou o ministro do Exterior austríaco a pedir
uma "pausa para reflexão" na questão da usina, idéia
prontamente rejeitada por Genscher.

As divergências, portanto! devem continuar;
segundo comenta a revista inglesa The KconomLstj No
dia 30 de julho, um grupo de ecologistas austríacos
entrou na Justiça comum pedido de embargo da
ronstmrão d:i usina de Wackersdort Existe Uni

alegando dificuldades para verificação,
i ABM está ameaçado pelo programa Guerra nas Estrelas
'do presidente Reagan: O sonho de um escudo espacial de raios
•laser capaz de deter mísseis atacantes. Em vez de destruição
hnútua assegurada, a sobrevivência mútua garantida, porque
Reagan acenou para os russos com a possibilidade de comparti-

*lhar a tecnologia.
As últimas propostas soviéticas procuram limitar o número

jjdc armas nucleares na Terra e bloquear os testes de Guerra nas
ÍEstrelas por 15 a 20 anos. Reagan nunca considerou Star Wars
,jum objeto de barganha mas, diante da ofensiva bem concertada
¦de Gorbachev, já admitiu um adiamento nos testes, só que por
jjm prazo inferior a 10 anos.
» A sorte da Humanidade está em jogo no circuito Washing-

: lon-Genebra-Moscou. Discussões e mais discussões se sucedem
k os números estão aí no quadro ao lado.

I * As negociações continuam no circuito Washington-
rGenebra-Moscou. Discussões e mais discussões se sucedem em
"torno dos números que estão no quadro desta página, como se'fosse um tabuleiro de xadrez. Em jogo, a sobrevivência da
humanidade. Xeque-mate?

para terceiras-partes,
como a Grà-Bretanha.
Não limita misseis
de médio alcance.

a úue
ii aos

iniciativa Estratégica
de Defesa
(Guerra nas Estrelas)

Cada lado se compromete
a respeitar ABM por 15
a 20 anos.
Algumas pesquisas
antimissil pode ser
realizada em laboratório
Propõe uma interpretação
rígida de ABM para
bloquear testes de sistemas
ABM no espaço.
Elimina as armas
anti-satelítes.

Elimina toda a pesquisa de
Guerra nas Estrelas,
incluindo a de laboratório

Rejeita a noção de que
progressos no
desarmamento estáo
condicionados a
limitação da
pesquisa antimísseis
Procura discutir uma
transição cooperativa
para um mundo onde
os dois lados tenham
defesas antimísseis.

idem

Fontes: Associação de Controls de Armas, funcionários do governo Reagan e declarações do governo.
The New York Times

acordo entre a Alemanha Ocidental e a Áustria
permite que algumas decisões da Justiça de um
países possam ser aplicadas no outro. Os eçologislas
acreditam que se ganharem a causa na Áustria a
decisão terá que ser obedecida pela Bàviera A
questão, no entanto, deverá se arrastar por muito
tempo, pois é lógico que deverá ser contestada pelos
alemães. Se as coisas continuarem como estão, cOn-
clui The Economist, Strauss poderá se considerar o
vencedor da "guerra alpina".

Ao criticar a insistência de Strauss de levar
adiante o projeto da usina de reprocessamento nu
clear, o parlamentar social-democrata VVolfgang
Roth assegurou estar convencido de que o chefe de
governo da Baviera quer transformar a Alemanha
Ocidental numa potência nuclear, "objetivo que ele
persegue de forma continua desde 1458". Nesse ano.
de acordo com Roth, Strauss defendeu a necessidade
de que a Alemanha Ocidental dispusesse de um
arsenal atômico igual ao da França e da Inglaterra
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Sofá 3 lugares De CzS 4.790,00 por CzS 4.090, °

Sofá 2 lugares De CzS 3.790,00 por CzS 3.290,00
Poltrona De CzS 2.390,00 por CzS 1.990,

Use as facilidades do Credi-Sears: TUDO EM ATÉ 4 PAGAMENTOS IGUAIS, SEM ENTRADA!

Sofás e poltrona Córdoba - estilo moderno

Sofá 3 lugares De CzS 3.890,00 por CzS 3.090,00
Sofá 2 lugares De CzS 2.990,00 por CzS 2.490,00
Poltrona De CzS 2.190,00 por CzS 1.790,00
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Cidade colombiana

fica sem jornal que

apontou traficantes

Bogotá — Os habitantes da cidade de Cali — a segunda
mais importante da Colômbia — ficaram ontem sem poder ler
os dois principais jornais editados em Bogotá. Pistoleiros
•compraram, pelo dobro do preço, todos os exemplares do El
Tiempo e El Espectador porque reproduziam um artigo do
escritor americano gamei Mills sobre o narcotráfico internacio-
ijal, revelando segredos do submundo do comércio da cocaína
na Colômbia e citando nominalmente alguns chcfões da rede de

, traficantes.
Os pistoleiros, em automóveis, interceptaram logo cedo

todos os jornaleiros ambulantes de Cáli e os obrigaram, sob a
mira dos revólveres, a lhes vender todos os exemplares do
jornal pelo dobro do preço. O artigo de Mills se intitula O
Império Subterrâneo e contém revelações sobre o tráfico de
drogas na Colômbia e nos Estados Unidos. O artigo estava
publicado sem cortes nos dois jornais.

O incidente com os jornais ocorreu dois dias depois do
assassínio do juiz Hernando Baquero Borda, fuzilado numa rua
du Bogotá por dois pistoleiros a mando dos traficantes. Baquero
Borda estava investigando suspeitos de tráfico de drogas na

, Colômbia.
A Suprema Corte de Justiça da Colômbia afirmou que é

"vitima indefesa e isolada" de brutais assassínios no país e
atribuiu a situação ao tratado de extradiçào assinado com os
Estados Unidos para internacionalizar a luta contra o narçotrá-
fico. Os traficantes iniciaram uma onda de terrorismo contra os
juizes, a fim de intimidá-los e impedir a aplicação do tratado de
extradição. A Suprema Corte ressaltou que o Poder Executivo e
tí Congresso devem assumir tambem"o cumprimento de seus
próprios deveres".

RDA diz que é farsa

a fuga de motorista

para Berlim Ocidental
Berlim Oriental — A notícia de que um motorista de táxi

fugiu de Berlim Oriental pára Berlim Ocidental, na noite de
quarta-feira, num automóvel militar, acompanhado de tres
manequins disfarçados de oficiais do Exército soviético, foi"forjada", assegurou a agencia oficial de noticias da Republica
Democrática Alemã (Alemanha Oriental), ADN.

Segundo a agência, "é evidente que existem pessoas em
Berlim Ocidental que tém interesse em difundir a cada dia
notícias sensacionalistas que, mais tarde, se comprova qut-
foram inventadas". A ADN rechaçou a possibilidade de que o
fugitivo — Heinz Braun (48 anos) — tenha conseguido passar
por um posto de segurança da fronteira entre os dois setores de
Berlim sem ter sido submetido a controle somente porque usava
um uniforme soviético.

O jornal Bild informou que o governo da Republica
Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental), as autoridades de
Berlim Ocidental e os aliados militares ocidentais que adminis-
tram a antiga capital alemã não podem confirmar ou desmentir
a história contada por Braun. O motorista relatou sua aventura
em entrevista promovida sexta-feira, em Berlim Ocidental, pela
Sociedade 13 de Agosto, que ajuda refugiados c tomou o seu
nome do dia em que o muro de Berlim foi construído, em 1961

Braun contou ainda que fora um empresário benv-sucedido
na Alemanha Oriental, mas acabou sendo preso várias vezes
por violar as estritas restrições sobre o meio circulante cm vigor
no pais. Para a agência ADN, no entanto, Braun não passa de"um criminoso comum".

Veículos militares soviéticos cruzam regularmente a fron-
teira para realizar patrulhas em Berlim Ocidental, um direito
assegurado pelos acordos firmados entre os aliados vencedores
da Segunda Guerra Mundial. Braun assegurou que essa foi sua
segunda fuga para Berlim Ocidental.

Bispo chileno que

criticou Justiça

escapa de atentado

Santiago — O monsenhor Miguel'Caviedòs Medinu. bispo
de Osornl, cidade 950 km ao sul da capital chilena, escapou
ileso de um atentado que sofrei na noite de sexta-feira em sua
casa, quando escutava rádio c lia a correspondência do dia.
Desconhecidos num automovel. que Ingiram em alta vekvida-
de. Fizeram contra ele vários disparos com uma pistola do tipo
Colt 45, As balas passaram a dois metros do bispo e si- alojaram
numa parede de ladrilhos

O bispo atribuiu o atentado a "pessoas que podem ter »
sentido atingidas" pelo apoio publico que ele prestou rccente-
mente ao arcebispo de Santiago, cardeal I rancisco I resno,
quando este criticou o encaminhamento das investigações sobre
o caso dos dois jovens queimados por uma patrulha militar
durante a greve geral do inicio do mês passado Segundo
monsenhor Caviedes, "a situação do pais c cada vez pior

Ele recordou um recente apelo da Conferência Episcopal
pela pacificação chilena e disse que, ao contrario, o que esB
havendo e uma crescente polarização "Muitos vêem a violência
como única solução, quando na verdade ela e, precisamente, a
não-soluça?§', disse o bispo

— Quando não se escutam os pastores, este é o resultado:
um pais que esta se destruindo — afirmou.

Os 14 dirigentes da Assembléia da Sociedade Civil
frente de partidos e organizações oposicionistas —, presos por
convocarem a greve geral do mês passado, mandaram cartas ao
presidente José Sarney. ao presidente argentino Raul Alfonsm e
ao presidente uruguaio Júlio Sanguinetti, afirmando que "dén-
tro cm breve o Chile se incorporará ao concerto das nações
livres".

Ihish chega ao Cairo eO

EUA anunciam ajuda de

l $ 2,3 bi para Egito
Cairo — O Egito recebeu dos Estados Unidos, no próximo

ano, 2 bilhões Mil milhões de dólares, assim divididos l bilhão
.^iKI milhões em ajuda militar, 81$ milhões como assistência
econômica e 195 milhões em a|iula alimentar O volume tola! de
ajuiffl para 19S7 sunga cm 85 mjnbes de dólares a concedida em
198h

O anuncio da ajuda americana ao 1 gito coincidiu com i
chegada ao Cairo do vice-presidente dos I stados Unidos, t ieorge
Bush, na ultima etapa de sua viagem ao Oriente Médio (jl visitou
Israel e Jordânia) Somente amanha Bush iniciará conversações
com as autoridades egípcias e fontes próximas ao governo do
Cairo informaram que sera pleiteado o alimento da aiuda Imori-
cana.

Segundo jornalistas egípcios citados pela agência espanhola
Efe, Israel recebera cerca de 700 nulhói> de dqjSres a mais do que
o Egjp em ajuda militar e econômica americana] o que qualiluam
de "incongruência, levando em conta a diferença entre o total de
habitantes de ámbos o países" O presidente llosni Mubarak
devera pedir a Bush o apoio dos 1 stado>. l indos nas nflociaçótíS
com o Fundo Monetário Internacional (I Ml), para a renegociação
da fflsida evteina egípcia, no total de .« bilhões de Solares.

VozTalalnibição
Consulte o Prof SIMON WAJNTRAUB método
proprio INIBICÂO (aula oratona em grupo com VT}

3 K-7 DICÇÃO. IMPOSTAÇAO, ORATORIA
1- e 2* serie valor Crf 500,00 cada sene Matnz RJ I02D
2S6-4914 o 2S5-88Z3 Filiais SP 258 7833 BH 221 3321.
SALVADOR 247-1044, GOIANIA e BRASIUA

18 «nos expenencia — das 9 a» 22

Filho de Walesa — O Governo polonês anunciou que foi
... dado passaporte para Bogdan Walesa, de 16 anos, filho de Lech

Walesa, para que ele possa estudar na França. Um porta-voz
,uigovernamental desmentiu que o documento tivesse sido ne-

gado.
• -Boimba em Beirute — Um homem lançou uma bomba
'tliante de uma padaria cheia de compradores, numa área
-residencial de Beirute Oriental (lado cristão), ferindo cinco

1 '(Vessoas e destruindo seis automóveis. O terrorista fugiu num
carro parado nas proximidades. Foi o quarto atentado em
Beirute esta semana, três dos quais no lado cristão. No total,
morreram 56 pessoas e mais de 300 ficaram feridas.
Violência — Duas bombas explodiram na África do Sul. A' 'primeira, que não causou vitimas, foi em uma agência de
correios da cidade do Cabo. A outra, que deixou tres mortos e"22 feridos, explodiu em um enclave na Namíbia. Nenhum dos
atentados foi reivindicado."Ex-presidentes — Três ex-presidentes dos regimes mili-

f tares do Uruguai poderão ser condenados a até quatro anos de
-.prisão por violações da Constituição, segundo o jornal "El

pia", de propriedade do atual vice-presidente, Enrique Tarigo.
-Juati Maria Bordaberry, Aparício Mendez e o general Gregorio
Alvarcz poderão também ter seus direitos civis cassados por 10
anos.
Sem televisão — O governo conservador da França
anulou a concessão que o anterior gabinete socialista havia dado

„.a dois canais de televisão privados, o 5 e o 6. As concessões,
segundo decreto divulgado ontem, ficarão anuladas a partir do

<,,U;rceiro mês da criação de uma comissão encarregada da
distribuição das freqüências de televisão.

CREDENCIAMENTO MEDICO
Empresa-prestadora de serviço de saú-

de iniciando implantação no Rio de Janei-' 
to, Baixada e Niterói, necessita de Médi-
cos com consultórios, para atendimento
em todas as "especialidades médicas".

Pagamento de honorários pela tabe-
Ia da AMB/85, mediante crédito em
conta com 30 (trinta) dias. Aos interes-
sados solicitamos enviar "Curriculum

Vitae", endereço e horários de cônsul-
tório para portaria do JORNAL DO BRA-
SIL sob o n° 613.361/039.
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.. 8 Eletrobr.is . {letric.ís Brasileiras SA Ministmio d«9 Mtnns f» Ennrgm
Etetronorte
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA

LICITAÇÃO DT-MAR-025/86
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO

DE VENDA DOS DOCUMENTOS
BÁSICOS DA LICITAÇÃO

1. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A — ELETRONORTE
tendo presente o Aviso de Licitação DT-MAR-025/86. publicado
neste prnal no dia 20 de |ulho de 1986. torna publico a todas as
empresas interessadas que decidiu:

I 1 Prorrogar o per.jdo de venda dos Documentos Básicos
da Licitação Dl-MAR-025/86 — CONSTRUÇÕES DOS
EDIFÍCIOS DE APOIO DA SEDE DA REGIONAL DO
MARANHÃO E VILAS RESIDENCIAIS NAS CIDADES DE
SÂO LUIS. ITAPECURU-MIRIM, COROATA E PRESIDEN-
TE DUTRA NO MARANHÃO, ate 15 de agosto de 1986.
cuia venda se dará no seguinte endereço

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A —
ELETRONORTESuper Center Venàncio 3.000 — SCN — Q 6 —
Con| A Departamento de Aquisição (SAQ) — Bloco "C"
— Sala 805Brasilia-DF.

2 Ficam mantidas todas as demais instruções e condições de
participação, que não foram alteradas pelo presente Aviso.

Eleüiõbnis.^l Mi.ks Elutm ,is Brjsiieirjs SA Ministorio dm Mina» « Enargi»
Etetronorte
Centrais Eletr»cas do Norte do Brasil SA

Aviso de licitação n° DT-Mar-022/85
1.A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A — Eletro-

norte convida as empresas especializadas a participa-
rem da licitação para fornecimento, com entrega dif-
obra. de reatores derivação monofásicos de 45.3 e 50
mvar, a serem instalados nas subestações de impera-
triz e Presidente Dutra no Estado do Maranhão

2 Os documentos básicos da licitação estarão à disposi-
ção dos representantes das empresas interessadas,
devidamente credenciados, no período de 04 a 08 de
agosto de 1986. ao preço de Cz$ 1 000.00 (hum mil
cruzados) por jogo, no seguinte endereço: — Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S A — Eltronorte — Super
Center Venancio 3 000 — SCN — Quadra 06 Con] A

Departamento de Aquisição (SAQ) — Bloco C —
Sala 805 — Brasília-DF.

3.A entrega dos documentos de pré-qualificação e
proposta sera às 15:00 horas, do dia 10 de setembro
de 1986, na Centrais Elétricas do Norte do Brasil S A

Eletronorte. no seguinte endereço: • Super Center
Venancio 3.000 — SCN — Quadra 06 — Conj A

Departamento de Aquisição (SAQ) — Bloco "C" —
Sala 816

Brasilia-DF.
4.Condições de participação:

al Caução da proposla:-CzS 500.000,00 (quinhentos
mil cruzadosi
b! Capitai social mtegralizado exigido mmimo de CzS
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mii cru-
zados).
c) Participação somente de empresas rtafcionãis
d) Não s©íá permitici3 3 participação qg ôrnprGsas

Camisa social mangas longas, em
3 modelos. Tecido trabalhado,
com listras. Várias cores. Tam.:
37 e 43.
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Obituário

Rio cio Janeiro
Aristidi.fi Leite Guimarães

(Ary Leite), 56, de insuficiên-
cia cardíacas no Flamengo, on-
de começou a passar mal. Uma
ambulância da Beneficência,
acompanhada do médico que o
operara ha [rés meses implan-
tando uma ponte de satena, já
o encontrou morto. Flumirien-
se,, de Santo Antônio de Pá-
dua,-era comediante. Começou
cjtl programas humorísticos na
rádio Mayrink Veiga, traba-
lhando depois na extinta TV
Rim "Foi depois para a TV
Excclsior, Tupi e há cinco anos
estava na Globo, onde partici-
pava do programa Viva o Gor-
do, de Jô Soares. Em 1970. na
TVTupi, participou do progra-
ma Alegríssimo, uma versão
njQílçrna do antigo Balança
Mas Não Cai. criado em 1950
na rádio Nacional. Comediante
originário do rádio, Ary Leite,
considerava difícil o humor no
Brasil, "pois todo brasileiro já
é um-comediante nato". Ence-
nou o Cesário, uma criação de
Chico Anísio ja representada
por Urbano Loes na rádio
Mayrink Veiga. Para ele o ver-
dadeiro cômico usa os trejeitos
p#£i fazer graça e incluía Costi-
nha_, Golias, Waltcr D'Ávila c
Dcr.cy Gonçalves nesta catego-
ria.- Sempre preferiu os progra-
ra,'ih,uo vivo aos de vídeo tape,
pois-segundo ele, a platéia cria
para o artista "um clima de
calor humano", como no tea-
tro, permitindo cacos, de im-
proviso: "Programas grandes
gaçiham técnica e perdem em
comunicação", disse Ary du-
nyite uma entrevista em 1976.
Neste mesmo ano Ary partici-
pou da peça A Cinderela do—mrntnr du Juão Brthrnconrt;
no Teatro Ginástico e cm ju-
lho. fez Deu a Louca no Show,
da TV Tupi. Trabalhava ainda
no'programa A Turma da Maré
Míinsa, na rádio Globo. Há
duaasemanas havia sido libera-
dtV ftelo médico para andar.
Casado com Dona Panaro Gui-
maráes, tinha quatro filhos:
Fernando, Kátia, Cássia e Dc-
hora (que o acompanhava tra-

Arquivo

Ik

I m
Ari Leite

balhando na TV Globo); cinco
netos. Morava no Rio Compn-
do. Será sepultado hoje, as
16h. no Cemitério do Catumbi,
onde foi velado na capela C.
Oscar Murilo Gomes. 61, de
cirrose, no hospital Samarita-
no. Catarinense, procurado! da
Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro e ex-diretor geral.
Divorciado, tinha três filhos —
Marta. Danton e Cláudia —, e
três netos: Daniel, Mariana c
Marcelo. Morava no Fia-
mengo.
Artur Fclix. 59. dc infarto, na
ABBR. Carioca, funcionário
da TV Globo. Solteiro] era
companheiro de Rosàlina Ba-
tista de Oliveira. Morava no
Andaraí.
Lídia Romano. 68, de câncer,
na Casa de Saúde Portugal.
Carioca, solteira. Morava em
Jacarepagua.
José Mynssen, 71, acidente vas-

Andaraí. Mineiro, viúvo. Mo-
rava em Copacabana.
Maria do Carmo Velasco Mon-
teiro, 86, de insuficiência respi-
ratória, no hospital Salgado Fi-
lho. Carioca, solteira. Morava
no Sampaio.
Maria Madalena Pinto Pias da
Silva, 83, cie insuficiência circu-
latória, Carioca, viúva de Luís
Dias da Silva Júnior. Tinha um

filho, morava na B.irra da Ti-
juca.
Joaquim Guedes Gonçalves. 6h.
dc infarto, em casa. Copie aba-
na Carioca, desquitado. Tinha
três filhos.
Hecotildes Si-mfoo. 67, de açi-
dente vascular eneefálico. Ca-
rioca, casada com Uberiau
Sembo. Tinha três filhos, mo-
rava na Barra da Tnuca
Mesophante de Almeida Ra-
mps 60 de edema cerebral,
hospital Naval. Carioca, casa-
do corri Matilde Barbosa Ra-
mos. Tinha dois filhos, morava
na Tijuca.
Ssaura Machado Ferraz. 84, dc
insuficiência respiratória. C a-
rioca. viúva de Fernando Frei-
re Ferra/. Tinha dois filhos,
morava no Flamengo
Friednen jChristian Adolf Jür-
gens, 91, de senilidade, no nos-
pitai da Lagoa. Alemão natura-
lizadó, porteiro aposentado:
Viúvo de Sophic Luise Doro-
thec Jürgens. Murava cm
Campos.
Valdemar de Lemos, 62, de
rotura de aneurisma. no hospi-
tal do INAMPS. Carioca, sol-
tbiro.
Darci da Costa Martins. 62. dc
infarto, em casa, na Tijuca.
Carioca, advogado. Casado
com Luzia Calabria Martins,
tinha dois filhos.
Jair da Cunha. 53, de fratura
de crânio, no Hospital Sousa
Aguiar. Fluminense, pedreiro.
Solteiro, morava em Bangu.
Getúlio Militão Carlos, 24 de
conia diabético. Carioca, bom-
beiro hidráulico. Solteiro, mo-
rava cm Belford Roxo.
João Laurentino dc Oliveira.
82, de aterosclerosc em casa,
Rio Comprido. Alagoano, la-
"rnHor

Estados
João Moreira da Siha. 9S. de
commeações cardioyascülâíes,
em Belo Horizonte. Nascido
cm Nová Lima, transferiu-se
aos 14 anos para a capital mi-
ncua para trabalhar na Compa
nhia I orça e Luz de Minas
Gerais e depois na Companhia
Telefônica. Foi o primeiro mo-
rador de Belo Horizonte a ter
em casa um telefone de caixote.
Tinha três filhas, sete netos e
dois bisnetos;

Exterior
Rov Marcus Cohn, 59, de para-
da cardio pulmonar, cm Be-
thcsda, Fstado^ Unidos Advo-
gado. notabilizou-se inicial-
mente como auxiliar do sena-
dor JosepTii McCarthy nas in-
Vestigações e perseguições de
cidadãos americanos conside-
rados "comunistas", no inicio
dos anos 50, em Washington.
Com o fim desta aventura, vol-
tou a sua cidade natal. Nova
Iorque para exercer a advoca-
cia numa banca privada, cons-
truindo uma reputação de au-
dacia e falta de escrúpulos na
defesa dos interesses dc clien-
tes identificados com sua ideo-
lona, ou simplesmente ligados
ao crime organizado. Foi três
vezes processado e absolvido
por suborno, extorsão e chan-
tapem; em abril de 1985, indi-
ciado por sonegação de impôs-
tos; entre outras acusações que
levaram os organismos profis-
sionais a pedirem seu afasta-
mento estava a de ter forçado
um milionário moribundo a al-
terar o próprio testamento em
MU ItJWU. AlilUl ui ijuanu li-
vros, escrevia suas memórias
ao contrair câncer no fígado.
Segundo um médico do hospi-
tal onde morreu, sofria tam-
bem de "demêncial e de infec-
ções causadas por um vírus
(HTLV 111) que se julga ser
causador da Sindromc de Defi-
ciência Imünòlógjca Adquirida
(AIDS).

Três ladrões paulistas

roubam 40 vestidos de

luxo e fogem de ônibus

São Paulo — Um lote de 40 vestido^ de luxo, avaliados
cm Cz$ 500 mil, foi roubado do ateliê do costureiro Roberto
lssa, 40 anos, por três homens náo identificados lssa disse que
chegou a perseguir os ladrões, que fugiram num ônibus pela
Avenida Nove de Julho em direção ao centro da capital
paulista. O costureiro acredita na hipótese de os ladrões terem
agido a mando de alguma organização que queria os vestidos

O ataque ao ateliê de Roberto lssa —¦ na Alameda Casa
Branca, no Jardim Paulista, junto ao centro de São Paulo —
ocorreu às 23hs de sexta-feira. Nesse momento, ele trabalhava
com seu secretário, Luiz Carlos Oliveira. 35 anos, no 3" andar
do prédio. Os dois ouviram latidos do cachorro que pressentiu
a entrada dos desconhecidos, que arrombaram a porta pnn-
çipal.Metade dos vestidos seria usada num desfile beneficente
em Manaus (AM), no dia 2" de setembro, cuja renda iria para
um hospital dc hansenianos. informou o costureiro. As demais
peças eram encomendas que seriam entregues a suas clientes
nos próximos dias. "São modelos únicos, dc luxo c de fácil
identificação", disse Roberto lssa. Para ele. "os ladrões
sabiam o que queriam, o que estavam roubando Um dos
ladrões, no entanto, esqueceu unia echarpc de luxo exalando
perfume francês.

Cabo Frio usa terreno

tombado como depósito

de lixo tirado de praia
Cabo Frio — O secretario municipal de Serviços Publi-

cos, Roberto Massorokita, admitiu que sua secretaria esta
enterrando no trecho de restinga próximo ao Largo da Feira
parte dos detritos recolhidos diariamente na Praia do Forte
pelas turmas de garis-mirins. A área é tombada pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (Incpac).

Segundo Massarokita, os tratores que fazem o recolhi-
mento da praia não têm condições de viajar quatro quilôme-
tros até o vazadouro do bairro Jardim Esperança e por isso o
lixo é deixado na vegetação próxima à praia ate ser recolhido
em parte pelos caminhões da Prefeitura.

Ele disse que o lixo mais pesado é levado para o
vazadouro, "enquanto que as cascas de camarão e outros
detritos leves são enterrados em buracos ali mesmo".

Tempo

Satolito GOES iNPG Cachpoira Paulista. SP t 08-96
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A frente lua que Sfcasionoti a mudança de tempo no litoral
da região Sudeste já atingiu o litoial do l^puito Santo A
partir de hoje devera haver melhoria no tempo da região
Sudeste Ha uma nova frente fria no Oceano Atlântico na
altura do litoral do Rio Cirande do Sul. a massa de ar polar^
que acompanha esse sistema frontal pode ocasionar nebu-
losidade no litoral do Rio Cirande do Sul. No restante do
Brasil o tempo e bom com nebulosidade variável

No Rio c em Niterói Nos Estado!

Claro a ocasionalmente nubla
do Nevoeiros isolados ao ama
nhecer. Temperatura estável
Ventos quádrante Noite tra-
cosa moderados Visibilidade,
boa. Máxima, 25,3; mínima.
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Benedita Moreno dos Santos,
70, dc câncer, no Sanatório
Santa Teresa. Baiana, viuva de
Cosme Damíào dos Santos.
Morava em Campo Grande
Maria Lúcia Angrisom, K2, de
infarto, no hospital da Santa
Casa da Misericórdia do Mcier.
Mineira, viuva de Antônio An-
grisoni. Tinha seis filhos, mora-
vá no Méier.

PAULO LEAL BARBOSA
(PAULINHO)

T Familiares e amigos do Banco do Brasil,
T convidam para a MISSA DE 7° DIA. a

| reaíizar-se amanhã, 2*1 feira, dia 04 de
agosto, às 8:30 horas, na Igreja Irmanda-

de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
(Trav. do Comercio, 23 — continuação da rua do
Ouvidor).

Rrccipiiação das chuvas cm mm

Ultimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

1S.0
0.0

42 9
704,1)

1 075,1'

GUILHERME KOWSMANN

A família, cumpre o doloroso dever de

comunicar seu falecimento no dia 2

de agosto, após longa enfermidadep

PROF° ELIAS DE ARAÚJO
(MISSA DE 7o DIA)

tMartha 

de Arruda Câmara e seus filhos com pesar, convida os
colegas, amigos e alunos para a Missa que mandam celebrar por sua
alma no dia 5 de agosto (terça-feira) às 10:00 horas na Igreja Santa

Cruz dos Militares à Rua 1o de Março n° 36, Centro. Agredeço penhorada-
mente. (Dispensa cumprimentos)
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No Mundo

O salvaniar informa que o mar esta
calmo (Banhos liberados), águas a 201

A Lua

W1

DR. ALMERIO DE LEMOS BASTO

(MISSA DE T DIA)

tDora 

Laís, Aldo, Dade, Fernando, Ana Cristina e Antonio Carlos

profundamente comovidos agradecem as manifestações de
solidariedade recebidas por ocasião do falecimento do seu
querido esposo, pai, sogro e avô ALMERIO e convidam

. .parentes e amigos para a Missa de 7° Dia que será celebrada dia 4,
2a feira, às 18:00 horas, na Igreja Cristo Redentor, na Rua das

"Laranjeiras n° 519.

AMABLE PUMAR RUMAR

t 

Paulo Pumar Pumar, esposa, filhas e genros
comunicam aos amigos o falecimento de seu

estimado irmão, cunhado e tio, e convidam para a

-Missa da ressurreição que será celebrada em 
jnten-

ção da alma de AMABLE, dia 5 de agosto às 8.30

horas na Igreja Nossa Sra. do Carmo — Rua 1o de

Março 
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COMMODO

CAROLINO DE CARVALHO

tSeu 

filho José de Carvalho, filhas Nadir,
Maria, Honorina e Holanda, sua esposa
Sebastiana, genros, nora e netos, imen-
samente sensibilizados, agradecem as

•manifestações de pesar e convidam para a
'Missa de 7o dia a realizar-se na Igreja de
--Santa Luzia — Rua Santa Luzia, 490 Castelo,
K'àS 17:30h do dia 04/08.

PLÍNIO GAZZETTA
(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Família Enlutecida agradece as
manifestações por ocasião de seu
falecimento e convidam para a

Missa de 7o dia que se fará realizar no
dia 04/08/86 (2a Feira) às 9:00h na
Paróquia N.S. do Rosário do Leme —

Rua Gal Ribeiro da Costa, 164.

DIOGO VAZ PEREIRA
(MISSA DE 7o DIA)

T Sua Família agradece as manifestações
T de pesar recebidas por ocasião do seu

| falecimento, ocorrido em 28/07/86, e
convida parentes e amigos para a Missa

de 7o Dia que será celebrada no dia 04.08/86,
segunda-feira, às 10:30 horas, na Paróquia
de Santa Mônica, à Avenida Ataulfo de Paiva
n° 527 — Leblon.

Avisos Religiosos

e Fúnebres
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largura altura D UTIL DOM.
CzS CzS
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Co1 6 cw 7S0 00 I ooe 00
Cc" 4tm 1000.00 I 34.1.00

2 Col 5 cm ! 250,00 I £>80.00
Recebemos seu anuncio na Av Brasil. 500 Du 2" a 6' ate
23 OOh, aos sábados ate 18 00h e domingo ate as 22 OOh.
Tel 264 4422 Rs 350 e 356 ou no horário comercial nas
lojas de CLASSIFICADOS

Para outras informações, consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

LUNA AUDAY BUZAGLQ

A Seus filhos Abrahão, Esther,

Y y Gimol, Estrela, Fortunata, Sa-
A A muel, genros, noras e netos

V tem o pesar de comunicar o
seu falecimento e convidam para o seu
sepultamento hoje, dia 3, no Cemitério
Comunal Israelita, às 10:30 h. Pede-se
não enviar flores.

DR. JORGE KINGSTON
(Missa de 7° Dia)

,t, Sua esposa Heloísa Silva Kingston, seus

Í 
filhos Laura, Lúcia, Letícia, Henrique e
Jorge, genros, noras, cunhados, netos e
bisneta, agradecem as manifestações de

pesar recebidas e convidam amigos para a
Missa de T Dia, a ser realizada na 2a feira, 04
de agosto, às 18 30h na Igreja São José do
Jardim Botânico, Av. Borges de Medeiros,
2.735 Lagoa.

LÚCIA DE QUEIRÓS

MATTOSO
(MISSA DE T DIA)

f Sua família agradece as manifestações de
f pesar, pelo seu falecimento, e convida paren-
J tes e amigos para a Missa que será celebrada

no dia 4 de agosto, segunda-feira, as 8 30
horas, na Igreja de São Francisco Xavier. (Morrinho)
na Av Quintino Bocaiúva, s/n°, Niterói

DR. ALVARO ALBERTO SARAIVA PONTES

¦ A Direção e Funcionários do Hospital do Oncologia
convidam parentes c amigos de seu pranteado

I companheiro para a Missa a ser realiwoa no dia 4.
I segunda-feira, as 11.30 horas, no CENTRO DE

ESTUDOS DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA — Rua
Equador. 831 — 5° andar.

OSWALDO DA FONSECA PORTO
(Aposontodo do Bonco do Brasil)

(Missa da Re&turfuiçáo)
f Esposa, V-' ¦¦

com seu dosa par octmenI carmrK) rece0>das e convRGSsufGtçâo a r©aii/9f*5íFrancisco >«3vter Trjuca

? Nora .iirxjd muito sonrdosmanifestações de posar et;h e amigos M'* a Missa <1 aXj horas na Igrota oe Saa

- 
AAAABLE PUMAR PUMAR

I ItM
I tM*

(7o DIA)

tCarmem, 

Sônia, Amable, Inês, Sérgio,

Bianca, Amadeu, Isabel e Rafael convi-

dam para a Missa de 7° Dia de seu

inesquecível esposo, pai, sogro e avô

AMABLE a realizar-se no dia 5 de agosto às

8:30 hs na Igreja de N. Sra. do Carmo —

Rua 1o de Março.

AMABLE PUMAR PUMAR

(7o DIA)

t 

INDÚSTRIA PUMAR LTDA agradece as

manifestações de pesar recebida e con-

vida clientes, fornecedores e amigos pa-

ra a Missa de 7o Dia de seu inesquecível

Diretor-Presidente AMABLE à realizar-se no

dia 05 de agosto às 8:30 hs na Igreja Nsa,

Sra. do Carmo — Rua 1o de Marco.

?

mD



34 ? caderno ? lomineo, 3/8/86 Clichê
JORNAL IX) BRASIL

Obituário

Hio Se Janeiro
Aristides Leite Guimarães

(Ary Leite), 56, de insuficicn-
cia cardíaca, no Flamengo, on-
de começou a passar mal. Uma
ambulância da Beneficência,
acompanhada do médico que o
operara há três meses implan-
tando uma ponte de safena, já
o encontrou morto. Fluminen-
se, de Santo Antônio de Pá-
dua, era comediante. Começou
em programas humorísticos na
rádio Mayrink Veiga, traha-
lhando depois na extinta TV
Rio. Foi depois para a TV
Excelsior, Tupi e há cinco anos
estava na Globo, onde partíci-
pava do programa Viva o Gor-
d», de Jô Soares. Em 1970, na
TV Tupi. participou do progra-
ma Alegríssimo, uma versão
moderna do antigo Balança
Mas Não Cai. criado em 1950
na rádio Nacional. Comediante
originário do rádio, Ary Leite,
considerava difícil o humor no
Brasil, "pois todo brasileiro já
é um comediante nato". Ence-
nou o Cesário, uma criação de
Chico Anísio já representada
por Urbano Loes na rádio
Mayrink Veiga. Para ele o ver-
dadeiro cômico usa os trejeitos
para fazer graça e mcluia Costi-
nha, Golias, Walter D Avila e
Dercy Gonçalves nesta catego-
ria. Sempre preferiu os progra-
mas ao vivo aos de vídeo tape,
pois segundo ele, a platéia cria
para o artista "um clima de
calor humano", como no tea-
tro, permitindo cacos, de im-
proviso: "Programas grandes
ganham técnica e perdem em
comunicação", disse Ary du-
rante uma entrevista em 1976.
Neste mesmo ano Ary partici-
pou da peça A Cinderela do

Arquivo

Ari Leite

Fetroleo, de João beihencoun,
no Teatro Ginástico e em ju-
lho, fez Deu a Louca no Show,
da TV Tupi. Trabalhava ainda
no programa A Turma da Maré
Mansa, na rádio Globo. Há
duas semanas havia sido libera-
do pelo médico para andar.
Casado com Dona Panaro Gui-
marães, tinha quatro Filhos:
Fernando, Kátia, Cássia e Dé-
bora (que o acompanhava tra-

balhando na TV Globo); cinco
netos. Morava no Rio Compn-
do. Será sepultado hoje, às
lôh, no Cemitério do Catumbi,
onde foi velado na capela C.
Oscar Murilo Gomes, 61, de
cirrose, no hospital Samarita-
no. Catarinense, procurador da
Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro e cx-diretor geral.
Divorciado, tinha três filhos —
Marta, Danton c Cláudia —, e
três netos: Daniel, Mariana e
Marcelo. Morava no Fia-
mengo.
Artur Félix, 59. de infarto, na
ABBR. Carioca, funcionário
da TV Globo. Solteiro, era
companheiro de Rosalina Ba-
tista de Oliveira. Morava no
Andaraí.
Lídia Romano, 68, de câncer,
na Casa de Saúde Portugal.
Carioca, solteira. Morava em
Jacarepaguá.
José Mynssen, 71, de acidente
vascular cnccfíilico, no hospital

filho, morava na Barra da Ti-
juca.
Joaquim Guedes Gonçalves. 66,
de infarto, em casa, Copacaba-
na. Carioca, desquitado. Tinha
três filhos.
Herotildes Sembo, 67, de aci-
dente vascular encefálico. Ca-
rioca, casada com Uberlau
Sembo. Tinha três filhos, mo-
rava na Barra da Ti juca.
Mesophante de Almeida Ra-
mos, 60, de edema cerebral,
Hospital Naval. Carioca, casa-
do com Matilde Barbosa Ra-
mos. Tinha dois filhos, morava
na Tijuca.
Isaura Machado Ferra/.. 84, de
insuficiência respiratória. Ca-
rioca, viúva de Fernando Frei-
re Ferraz. Tinha dois filhos,
morava no Flamengo.
Friedrich Christian Adolf Jiir-
gens, 91, de senilidade, no hos-
pitai da Lagoa. Alemão natura-
lizado, porteiro aposentado.
Viúvo de Sophie Luise Doro-
thee Júrgens. Morava em
Campos.
Valdemar de liemos, 62, de
rotura de aneurisma, no hospi-
tal do INAMPS. Carioca, sol-
teiro.
Darci da Costa Martins, 62. de
infarto. em casa. na Tijuca.
Carioca, advogado. Casado
com Luzia Calabria Martins,
tinha dois filhos.
Jair da Cunha. 53, de fratura
de crânio, no Hospital Sousa
Aguiar. Fluminense, pedreiro.
Solteiro, morava em Bangu.
Getúlio Militáo Carlos, 24, de
coma diabético. Carioca, bom-
beiro hidráulico. Solteiro, mo-
rava em Belford Roxo.
João Laurcntino de Oliveira,
82, de atcrosclerose em casa.
Rio Comprido. Alagoano, la-
vrador

Estados
João Moreira da Silva, 98, de
complicações cardiovascularcs,
cm Belo Horizonte. Nascido
em Nova Lima. transferiu-se
aos 14 anos para a capital mi-
neira para trabalhar na Compa-
nhia Força e Luz de Minas
Gerais c depois na Companhia
Telefônica. Foi o primeiro mo-
rador dc Belo Horizonte a ter
em casa um telefone dc caixote
Tinha três filhas, sete netos e
dois bisnetos.

do Andaraí. Mineiro, viúvo.
Morava em Copacabana.
Maria do Carmo Velasco Mon-
teiro. 86, de insuficiência respi-
ratória, no hospital Salgado Fi-
lho. Carioca, solteira. Morava
no Sampaio.
Maria Madalena Pinto Dias da
Silva, 83, de insuficiência circu-
latória. Carioca, viúva dc Luís
Dias da Silva Júnior. Tinha um

Benedita Moreno dos Santos,
70, de câncer, no Sanatório
Santa Teresa. Baiana, viúva dc
Cosme Damião dos Santos.
Morava em Campo Grande.
Mana Lúcia Angrisoni, 82, de
infarto, no hospital da Santa
Casa da Misericórdia do Méier.
Mineira, viúva de Antônio An-
grisoni. Tinha seis filhos, mora-
va no Méier.

Exterior
Rov Marcus Cohn. 59, de para-
da cardiopulmonar, em Be-
thesda. Estados Unidos. Advo-
gado. notabili/ou-se inicial-
mente como auxiliar do sena-
dor Joseph McCarthv nas in-
vestigações e perseguições de
cidadãos americanos conside-
rados "comunistas", no inicio
dos anos 50, em Washington.
Com o fim desta aventura, vol-
tou a sua cidade natal, Nova
Iorque, para exercer a advoca-
cia numa banca privada, cons-
truindo uma reputação de au-
dacia c falta de escrúpulos na
defesa dos interesses dc clien-
tes identificados com sua ideo-
logia, ou simplesmente ligados
ao crime organizado. Foi três
vezes processado e absolvido
por suborno, extorsão e chan-
tagem; em abril dc 1985, indi-
ciado por sonegação de impôs-
tos; entre outras acusações que
levaram os organismos profis-
sionais a pedirem seu afasta-
mento estava a dc ter forçado
um milionário moribundo a al-
terar o próprio testamento cm" seu favor. Aului dc quatro li-
vros, escrevia suas memórias
ao contrair câncer no fígado.
Segundo um médico do hospi-
tal onde morreu, sofria tam-
bem de "demência" c de infec-
ções causadas por um vírus
(HTLV 111) que se julga ser
causador da Síndromc dc Dcfi-
ciência lmunológica Adquirida
(AIDS).

Nuvem de insetos invade

bairro Jardim Botânico

e assusta os moradores

Uma grande nuvem de insetos invadiu ontem o bairro do
Jardim Botânico, assustando e intrigando os moradores.
Ninguém sabe ainda de onde veio a nuvem que cobnu carros,
calçadas, halls dc edifícios c entrou pelas janelas abertas. O
medo maior era de que os insetos penetrassem nos ouvidos e
narizes das crianças que ainda dormiam quando a nu\cm
apareceu.

Pequenos, de aparência frágil, medindo de três a quatro
milímetros dc comprimento, os insetos pareciam com os
bichos de luz, comuns nas noites quentes, c morriam a medida
cm que o sol esquentava. O orvalho da madrugada prendeu e
matou milhares deles sobre carros e calçadas, e até o fiiial da
noite, ainda havia muitos mortos pelas ruas do bairro.

A nuvem apareceu no início da manhã e por volta das Nh
os insetos batiam nos pára-brisas dos carros que dormiram ao
j-elento. Na Rua Lopes Quintas, o prédio mais atingido foi o
de número 294. um dos mais altos, que recebeu o impacto da
nuvem: os insetos chocavam-se contra as paredes e caiam na
calçada.

Moradores das ruas Von Martius e Lopes Quintas
disseram que antes do aparecimento da nuvem, dois formiga-
dores da Sucam passaram por ali borrifando inseticida e
acreditam na possibilidade de o produto químico ter atingido
um viveiro natural dos insetos, que pareciam recém-saidos dc
ovas. Aparelhos de ar condicionado dos prédios ficaram
entupidos e, segundo um porteiro, os insetos recolhidos
danam para encher um barril de 200 litros.

Donas-de-casa e empregadas tiveram muito trabalho
pois, desde cedo, passaram a sacudir cobertores e lençóis nas
janelas, enquanto os porteiros varriam as calçadas, tirando os
insetos com auxílio de rodos. No final da tarde a Sucam
recolheu amostras para saber dc que tipo é o inseto.

Tempo

OSWALDO DA FONSECA PORTO
(Aposentado do Banco do Brasil)

(Missa da Ressurreição)

t 
Esposa. Filhos. Notos. Sobrinhos. Genro e Nora ainda f^uito sonticio-,
com sou desaparocimento agradecem as manifestações de r
carinho recebidas e convidam seus parentes e amigos pd'a à Missa da
Ressurreição â realuar-se oia às 9 00 horas, na lg'üia de Sào

Francisco Xavier — Tijuca

PAULO LEAL BARBOSA
(PAULINHO)

t 

Familiares e amigos do Banco do Brasil,
convidam para a MISSA DE 7° DIA, a
realizar-se amanhã, 2a feira, dia 04 de
agosto, às 8:30 horas, na Igreja Irmanda-

de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
(Trav. do Comércio, 23 — continuação da rua do
Ouvidor).

GUILHERME KOWSMANN

A família cumpre o doloroso dever de

comunicar seu falecimento no dia 2

de agosto, após longa enfermidade

PROF0 ELIAS DE ARAÚJO
(MISSA DE 7o DIA)

tMartha 

de Arruda Câmara e seus filhos, com pesar, convidam os
coleqas, amigos e alunos para a Missa que mandam celebrar por sua
alma, no dia 5 de agosto (terça-feira) às 10.00 horas na Igreja Santa

Cruz dos Militares à Rua 1o de Março n° 36, Centro. Agredeço penhorada-
mente. (Dispensa cumprimentos)

DR. ALMERIO DE LEMOS BASTO

(MISSA DE 7° DIA)
i Dora Laís, Aldo, Dade, Fernando, Ana Cristina e Antonio Carlos

i" profundamente comovidos agradecem as manifestações de

I solidariedade recebidas por ocasião do falecimento do seu

querido esposo, pai, sogro e avô ALMERIO e convidam

parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que sera celebrada dia 4,

2a feira, às 18:0° horas, na Igreja Cristo Redentor, na Rua das

Laranjeiras n° 5"

AMABLE PUMAR PUMAR

tPaulino 

Pumar Pumar, esposa, filhas e genros
comunicam aos amigos o falecimento de seu

estimado irmão, cunhado e tio, e convidam para a

Missa da ressurreição que será celebrada em intenção

da alma de AMABLE, dia 5 de agosto às 8:30 horas na

Igreja Nossa Sra. do Carmo — Rua 1o de Março

JMMODO

CARO' ,|IO DE CARVALHO

tSeu 

filho José de Carvalho, filhas Nadir,
Maria, Honorina e Holanda, sua esposa
Sebastiana, genros, nora e netos, imen-
samente sensibilizados, agradecem as

manifestações de pesar e convidam para a
Missa de 7o Dia a realizar-se na Igreja de
Santa Luzia — Rua Santa Luzia, 490 Castelo,
às 17:30h do dia 04/08.

PLÍNIO GAZZETTA
(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Família Enlutecida agradece as
manifestações por ocasião de seu
falecimento e convidam para a

Missa de 7o Dia que se fará realizar no
dia 04/08/86 (2a Feira) às 9:00h na
Paróquia N.S. do Rosário do Leme —

Rua Gal Ribeiro da Costa, 164.

DIOGO VAZ PEREIRA
(MISSA DE 7o DIA)

tSua 

Família agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento, ocorrido em 28/07/86. e
convida parentes e amigos para a Missa

de 7o Dia que sera celebrada no dia 04/08/86,
segunda-feira, às 10:30 horas, na Paróquia
de Santa Mônica, à Avenida Ataulfo de Paiva
n° 527 — Leblon.

LUNA AUDAY BUZAGLO

$

Seus filhos Abrahão, Esther,
Gimol, Estrela, Fortunata, Sa-
muel, genros, noras e netos
têm o pesar de comunicar o

seu falecimento e convidam para o seu
sepultamento hoje, dia 3, no Cemitério
Comunal Israelita, às 10:30 h. Pede-se
não enviar flores.

DR. JORGE KINGSTON
(Missa de 7o Dia)

tSua 

esposa Heloísa Silva Kingston, seus
filhos Laura, Lúcia, Letícia, Henrique e
Jorge, genros, noras, cunhados, netos e
bisneta, agradecem as manifestações de

pesar recebidas e convidam amigos para a
Missa de T Dia, a ser realizada na 2a feira. 04
de agosto, às 18:30h na Igreja São Jose do
Jardim Botânico, Av. Borges de Medeiros.
2.735 Lagoa.

LÚCIA DE QUEIRÓS

MATTOSO
(MISSA DE 7° DIA)

« Sua família agradece as manifestações de'i" 
pesar, pelo seu falecimento, e convida paren-

| tes e amigos para a Missa que será celebrada
no dia 4 de agosto, segunda-feira, às 8 30

horas, na Igreja de São Francisco Xavier (Morrinhol
na Av. Quintino Bocaiúva, s/n°. Niterói
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O tempo na região Sudeste permanece bom com nehulosi-
dade variável e nevoeiros isoladps ao amanhecer Nos
estados do Rio .Grande do Sul é Sffita Catarina poderão
ocorrer aumento gradativo de nebulosidade, possível insta-
bilidácw devido a íriterisgçãçSb dos sentou de baixa
pressão que estão localizados no Norte e Nordeste da
Argentina Nas demais regiões do Brasil o tempo contSiua
bom com nebulosidade em pontos isolados

No Rio e em Niterói
Claro com nevoeiros isolados
ao amanhecer. Temperatura
estável. Ventos do quadrante
Norte, fracos a moderados. Vi-
sibilidade boa. ocasionalmente
moderada A máxima de on-
tem foi de 21.0'. em S.tiu.i
Cruz; a mínima: de 16,1o. foi
repisirada no Alto da Boa
Vista.
Precipitação das ctffias em mm

Últimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual
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Três ladrões paulistas

roubam 40 vestidos de

luxo e fogem de ônibus

São Paulo — Um lote de |o vestidos de luxo. a\aliados
em CzS 500 mil, foi roubado do atelic do eostureiro Roberto
Issa. 40 anos, por três homens náo identificados. Isvi disse que
chegou a perseguir os ladrões, que fugiram num ônibus pela
Avenida Nove de Julho em direção ao centro da capital
paulista. O costureiro acredita na hipótese de os ladrões terem
agido a mando de alguma organização que queria os vestidos.

O ataque ao ateliê de Roberto Issa — na Alameda ( asa
franca, no Jardim Paulista, junto ao centro de São Paulo —
ocorreu as 23hsde sexta-feira. Nesse momento, ele trabalhava
com seu secretário, Luiz Carlos Oliveira, 35 anos, no 3 andar
do prédíò. Os dois ouviram latidos do cachorro que pressentiu
a 'entrada dos desconhecidos, que arrombaram a porta prin-
cipal.

Metade dos vestidos seria usada num desfile beneficente
em Manaus (AM), no dia 27 de setembro, eUja renda iria para
um hospital de hansenianos, informou o costureiro. As demais
peças eram encomendas que seriam entregues a suas clientes
nos próximos dias. "São modelos únicos, dc luxo e de fácil
identificação", disse Roberto Issa. Para ele, os ladrões
sabiam o que queriam, o que estavam roubando

DR. ÁLVARO ALBERTO SARAIVA PONTES

« A Direção o Funcionários do Hospital do Oncologu
¦4* convidam parentes e amigos de seu pranteado

t companheiro para a Missa a ser reahzada Çg d|a 4
1 seaunda-feira, as 11 30 horas, no CLN i RO iJt

ESCUDOS DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA — Rua
Equador. 831 — 5 andar

AMABLE PUMAR PUMAR

(7o DIA)

tCarmem, 

Sônia, Amable, Inês, Sérgio,

Bianca, Amadeu, Isabel e Rafael convi-

dam para a Missa de 7° Dia de seu

inesquecível esposo, pai, sogro e avô

AMABLE a realizar-se no dia 5 de agosto às

8:30 hs na Igreja de N. Sra. do Carmo —

Rua 1o de Março. !

AMABLE PUMAR PUMAR

(7o DIA)

t 

INDÚSTRIA PUMAR LTDA agradece as

manifestações de pesar recebida e con-

vida clientes, fornecedores e amigos pa-

ra a Missa de 7o Dia de seu inesquecível

Diretor-Presidente AMABLE à realizar-se no

dia 05 de agosto às 8:30 hs na Igreja Nsa.

Sra. do Carmo — Rua 1 - 
de Março.
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Informe Econômico

Entrevista Rudiger Dornbusch

EPOIS do sucesso e da considerável
repercussão internacional de sua via-

gem à Argentina — os projetos de inte-

gração e cooperação econômica entre os

dois países despertaram grande atenção
— os diplomatas brasileiros acham que a

ida do Presidente Sarney a Washington,
em setembro, oferece a chance de apazi-

guar outro conflito já tradicional na

pauta externa brasileira: o contencioso
comercial com os Estados Unidos, agu-
dizado sobretudo pela questão da infor-
mática.

Nos bastidores, por isso mesmo, já
começou uma guerra surda no protoco-
lo. Os brasileiros insistem na importãn-
cia da visita e, no mínimo, esperam que
Sarney seja tratado à altura. O proble-
ma, no momento, consiste em conseguir
fazer o presidente brasileiro falar diante
das duas casas do congresso americano,
reunidas.

Para momentos de menos expressão,
opinam alguns diplomatas, os congressis-
tas americanos concordaram com ceri-

mônias desse tipo (para a visita do presi-
dente do Equador, por exemplo). Com

Sarney, as coisas ainda estão difíceis,
sobretudo pela falta de tradição do Bra-
sil em procurar contatos com o Congres-
so americano.

O Presidente Alfonsín teve melhor
sorte. Quando esteve nos Estados Uni-
dos, conseguiu a cobiçada sessão con-

junta.

Sindicalismo I
O Partido Comunista Brasileiro e o Parti-

do dos Trabalhadores estão buscando encon-
trar pontos de vista comuns no campo sindical.
Já foram realizadas três reuniões entre as
cúpulas partidárias e formadas quatro comis-
sões de discussão.

Dificilmente, contudo, os encontros ren-
derão frutos concretos. Há diferenças profun-
das entre as posturas sindicais dos dois parti-
dos. O PCB, por exemplo, é contra a aprova-
ção da convenção 87 que abre caminho para a

pluralidade sindical. O PT é o mais árduo
defensor dessa convenção da OIT.

Por enquanto, a rota comum está fadada a
ficar restrita às portas das fábricas, onde os
ativistas sindicais das duas correntes têm reali-
zado mobilizações conjuntas.

Sindicalismo II
O II Congresso Nacional da CUT trouxe

uma surpresa adicional: o surgimento de novos
grupos políticos até agora totalmente desço-
nhecidos. Catalogados, há pelo menos quator-
ze grupos políticos minoritários na briga por
espaço dentro da central sindical, comandada
hoje pelos chamados sindicalistas autênticos do
Partido dos Trabalhadores.

Entre esses grupos, dois vieram à tona
durante o congresso: o Movimento Comunista
Revolucionário, que surgiu de uma cissão
dentro do Partido Comunista Brasileiro, do
Movimento pela Emancipação do Proletariado
e da Organização Comunista Democrática Pro-
letária; e o Movimento dos Trabalhadores
Socialistas, formado por um grupo que rompeu
com o PCB no final de 1979 e se auto-intitula
marxista-leninista.

Promessas
Quem acreditou em algumas promessas da

Receita Federal acabou no desengano. Há
algum tempo, as autoridades do fisco haviam
prometido enviar extratos aos contribuintes,
avisando-os quando poderiam ir aos bancos
retirar sua devolução.

Mais tarde, esqueceram-se da promessa.
I - Quem telefonou para a Receita Federal per-

guntando o que aconteceu, recebeu uma res-
posta simples. "Atrasou". A recomendação é

, para que cada contribuinte pergunte regular-
' mente no seu banco se já chegou um novo lote.

Quem estiver descontente, avisei a Recei-
ta Federal, pode escrever uma carta.

Maturação lenta

Agora deve desencantar o projeto de
construção do Complexo Industrial Portuário
de Suape, perto de Recife, que vem sendo
programado desde o governo Moura Cavai-
canti.

O BNDES liberou 110 milhões de cruza-
dos para o projeto.

Criatividade

A loja Bruneca do Barrashopping encon-
trou uma maneira engenhosa de burlar os
rigores do congelamento de preços: está ven-
dendo uma boneca, que antes custava 280
cruzados, pela quantia de 360 cruzados, sob o
argumento de que foi acrescentado ao seu
vestido um aventalzinho de laise:

O avental não mede mais que 10 centíme-
• tros.
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overno está sem coragem

fazer as coisas certas

Rudiger Dornbusch não tem a
aparência de um provocador. O co-
nhecido professor de Macroecono-
mia no Massachusetts Institute of
Technology,nos EUA. ostenta aos 44
anos o ar tranqüilo e discreto de um
economista de sucesso, que passa
todo ano uma boa temporada no
Brasil (é casado com uma brasileira),
lecionando também na Fundação
Getúlio Vargas. Mas foi ele, em
1984, que chamou de indecente a

tática brasileira de negociação da
dívida externa.

Nesses dois anos mudou o gover-
no mas Rudiger Dornbusch. que cos-
tuma despachar observações de forte
sarcasmo com a mesma expressão
imutável, acha que o Brasil continua
empenhando-se pouco para conse-
guir melhores condições no paga-
mento de seu débito. Por enquanto,
sentenciou, a ameaça de endurecer o

jogo com os credores "é so con-
versa".

Dornbusch foi contundente tam-
bem ao analisar as medidas de comi

plementáção que o governo anunciou
recentemente para o Plano Cruzado.
Ele se considera desapontado, e diz
que o Presidente Sarney e o Ministro
Dilson Funaro estão recorrendo ape-
nas a expedientes para financiar o
déficit publico e fazer juz às èxpecta-

T ORNAI. DO BRASIL - O sr. sc sur-
¦ preendeu com as últimas medidas do

t-' governo brasileiro, para complementar
o Plano Cruzado?

Ruediger Dornbusch — Quando foi lança-
do o Plano Cruzado eu estava muito empolga-
do. e muito confiante, pois acreditava que eles
dariam prosseguimento a essa política, que era
muito bem ajustada. Lembro-me de que. no
dia seguinte, eu ainda dizia que ocorreriam
fatos como a escassez de muitos bens, etc, e
que as pessoas estariam reclamando disso.
Mas a política adotada era a correta. Pelo
menos nós, os economistas, achávamos que o
governo seguiria uma política sensata e razoá-
vel. Mas o governo permitiu que a demanda se
expandisse de maneira muito rápida. Criou-se
uma clássica oposição entre a demanda aqueci-
da e a falta de bens, empurrando os preços
para cima. Isto ocorreu nos Estados Unidos
em 1973 e Ni>:on tentou fazer, para se reele-
ger. o mesmo que o Sarney está fazendo
agora.

Estou bastante desapontado. Aqui havia
uma boa chance de se promover mudanças
dramáticas em políticas macro-econòmicas, de
se dar um bom significado ao tipo de política
de estabilização que se adotava. E isio tudo toi
destruído em menos de seis meses.

JB — E o Plano de Metas, com projetos a
longo prazo, não o impressiona?

Dornbusch — Acho que esses projetos a
longo prazo têm a função apenas de fazer as
pessoas se esquecerem do curto prazo. É claro
que o Brasil tem uma enorme necessidade de
promover o progresso social e o investimento
estrangeiro. O governo está indo na direção
correta. Uma coisa é recuperar-se e estabili-
zar. A outra é crescer. O governo está conside-
rando apenas a recuperação. Mesmo quando a
economia está andando a pleno emprego, para
conseguir investimentos é necessário ou redu-
zir o consumo, o que significa apertar o
imposto de renda, ou então buscar recursos
externos, ir aos bancos...

JB — ...coisa que no momento parece
impossível.

Dornbusch — Tudo é possível. As pessoas
acham que o governo não pode fazer isto.
Mas. se o governo é tão popuiar para executar
o programa que vinha fazendo, então teria
forças para fazer o resto também. O problema
é que o governo não está tendo coragem de
fazer as coisas certas. Estão fazendo é uma
enorme confusão. Em quatro ou seis meses as
pessoas estarão dizendo que tudo foi um
grande erro. Por que não ter uma política
fiscal mais razoável justamente neste estágio;
evitando cuidadosamente a escassez, a especu-
lação? O uso de mais e mais truques, esta é a
parte destrutiva do que vem acontecendo.

JB — O governo, então, lhe parece com-
pleiamente confuso quanto ao rumo que deva
seguir?

Dornbusch — Acho que é um estágio no
qual os economistas cedem o passo aos políti-
cos, e aí as pessoas começam a acreditar em
magicas. Isto aconteceu agora. Ministros e o
Presidente acreditam que podem voar sem
asas.

JB — O Plano Cruzado fracassou?
Dornbusch — Não. não se pode dizer que

fracassou. Ele não entrará em colapso. Ele se
derreterá.

Na Argentina isto é mais óbvio. Lá a
inflação já voltou a a 8%. Mas a Argentina
está muito melhor do que estaria se tivesse
adotado um programa do FMI — eles têm
crescimento econômico, a inflação é baixa se
comparada ao ano passado —. mas poderia
estar ainda muito melhor se estivessem fazen-
do as coisas corretas agora, isto é, indo na
direção de investimento e crescimento, ao
invés de se entregar a um boom de consumo. O
mesmo vale para o Brasil. Está tudo bem. mas
agora é necessário mover-se numa direção
diferente, ao invés de manter esse fetiche de
inflação zero. ao redor do qual tudo gira. São
necessários investimentos. Mas estamos em
ano de eleições, e é como carnaval. Todo
mundo louco nos próximos 6 meses. Só o
mercado financeiro não é louco. As pessoas
tomam cuidado com seu dinheiro. O mercado
negro está mostrando isso.

JB — O sr ficou conhecido no Brasil
recentemente quando disse que a questão do
déficit publico para os brasileiros deveria ser
considerada de maneira diversa da que se
adota para analisar países altamente desenvol-
vidos, isto é. que o déficit não deveria estar
tanto no centro das atenções, como ocorre
justamente agora. O sr mantém sua opinião?

Dornbusch — O problema e que esse
déficit tem de ser menor. É possível ter 1% ou
mesmo 2% do PIB. mas não pode ser 4,5% ou
61. Numa economia que está operando a
plena capacidade, isto é, a maior parte dos
recursos é dirigida para consumo, pouco é
feito em termos de provisão para crescimento.
Este é o problema atuai Numa hora dessas, o
governo deveria arrecadar mais recursos atra-
Vês de taxação, e investir mais

JB — Mas isto não é o que governo pensa
em fazer?

Dornbusch — Eles estão recebendo mais
recursos, mas é para financiar o déficit e não
para investimentos. Eles deveriam conseguir
ainda mais recursos e utilizá-los para investi-
me n tos.

JB — O governo argumenta que recursos
suplementares poderiam ser obtidos também
com uma renegociação da dívida externa.

Dornbusch — Nessas neg <ciações. o único
concorrente de Funaro para ver quem da mais
dinheiro aos bancos era o t Jesust Silva Her-

bancos, eles gostavam dele pois ele dizia que
iria pagá-los, não importa o que acontecesse.
E o Funaro está fazendo a mesma coisa.

JB — Mas eie afirma que não iria pagar
masis do que 2,5% do PIB em serviço da
dividas.

Dornbusch — Eu sei. Mas o cálculo é que
o declínio nas taxas de juros internacionais é
grande o suficiente, de maneira que se está
devendo agora mais ou menos uns 5 bilhões de
dólares, ao invés dez bilhões. Nisto não ha
nenhuma renegociação. É só conversa. Ainda
quero ver o dia em que o Brasil cortara de
maneira significativa os spreads. E o que
aconteceu com o Silva Herzog no México, até
que os mexicanos se cansaram dele.

JB — O que o sr quer dizer, então, é que o
governo brasileiro precisa de ministros que
negociem mais duro?

Dornbusch — Não entendo por que estão
tentando servir tanto a dívida, e pagando esses
spreads. num pais cuia realidade econômica o
transforma num bom crédito.

JB — Mas ha espaço para negociar dessa
maneira?

Dornbusch — Veja o caso do México. Os
bancos estavam dizendo que iriam dar I bi-
lhão, talvez, no extremo, 2 bilhões de dólares.
Agora os bancos vão dar 11 bilhões de dólares.

JB — O Brasil deveria então fazer o
mesmo''

Dornbusch — Esta todo mundo esperando
que faça. Está todo mundo apostando para ver
se entende por que o Brasil, que é um dos
melhores lugares na América Latina, esta
pagando esses spreads extravagantes. Todo
ano, ou melhor, a cada seis meses os ministros
brasileiros dizem que vão ser duros nas nego-
ciaçóes Mas eu não consigo, sinceramente,
explicar esse paradoxo. É algo extraordinário.
Talvez eles conversem demais com os bancos,
e muito pouco ivin as pessoas. Para uni país
que vai ter prob emas de um déficit extra de 1
ou 2% do PIB síria fácil ir aos bancos e dizer
que vai pagar mtnos juros, ou que certamente
ira paga-los. mas não com esses spreads.

JB — O Presidente do Federal Reserve.
Paul Volcker, insistiu novamente em que o
Brasil se submeta ao monitoramento do FMI
para obter um acordo plunanual com os ban-
cos. O Sr. acha que o Brasil estará em
condições de resistir a isto0

Dornbusch — Acho que o Brasil pode
fazer simplesmente o que quiser. O México
conseguiu. Volcker mandou o FMI ao México
e o FMI assinou o que o México queria Os
mexicanos pararam de conversar com os ban-
cos em fevereiro, e o FMI e os bancos acaba-
ram fazendo o que o México queria. Ninguém
podia imaginar que uma divida de 10(1 bilhões
de dólares começasse a não ser devolvida. O
Brasil está muito longe disso Quando os
brasileiros entraram em negociações, a ques-
tão era onde pôr a vírgula nos spreads. Os
mexicanos mostraram que há enorme espaço
para negociações em ne» monev sobre
spreads. sobre acordos com o FMI. O México
ditou completamente os termos. Acho isso
impressionante. O Brasil deveria ver isso.
Primeiro o. Silva Herzog saiu. e depois as
coisas melhoraram Acho um erro grave dos
brasileiros ficar falando, falando, sem tentar
conseguir nada.

JB — As vezes o Brasil parece interessado
numa frente comum com outros países

Dornbusch — . o Brasil não precisa nada
disso. O Brasil so precisa fazer o que o México
fez. E se o Brasil faz o que o México fez. % aí
ler \r' do PIB imediatamente em cima dj sua
mesa. É mais fácil isso do que inventar algum
truque na tabela de preços

JB — Na semana passada. Brasil e Argen-
tina assinaram uma série de acordos já consi-

Há um estágio no

qual economistas

acabaram cedendo a

vez a políticos.
O Presidente e os

Ministros acham que

podem voar sem

asas

A Argentina desesperadamente necessitava
essa associação. O Brasil menos que a Argen-
tina. que hoje tem uma renda per capita 15%
menor do que há 10 anos. Eles precisavam de
algo que os ajudasse a sair de onde estavam, e
não havia forças internas capazes disso. A
Argentina tem dois problemas: os sindicatos
estão dentro e o dinheiro está fora, e esses
sindicatos são como os sindicatos ingleses,
enquanto os contribuintes são como os paga-
dores de impostos italianos. Isto destruiu a
Argentina. Essa injeção representada pelo
mercado brasileira; que e cinco vezes maior do
que o argentino, vai reorientar completamente
sua economia.

JB — Os empresários argentinos estavam
com medo de serem engolidos por seus con-
correntes brasileiros.

Dornbusch — Em 1982 escrevi um traba-
lho na Argentina, dizendo que era essencial
para este pais tratar de conseguir um mercado
comum com o Brasil. Não voltei a isto durante
esses anos. até que visitei a Argentina, há um
més. Vi que a estabilização tinha deixado a
Argentina da melhor maneira possível, e o
país está em estado terrível. A economia a
plena capacidade, os investimentos neto nega-
tivòs, o sistema de impostos em degradação, a
inflação voltando e o plano derretendo-se. E
não havia saída para isso, com uma exceção:
andar junto do Brasil. Fiz mais de dez discur-

•)*)

uvas de um ano eleitoral. Dorn-
busch. um alemão que abandonou
seu país aos 2(1 anos mas que ainda
não perdeu o sotaque, gostou apenas
dos acordos de integraçao econômica
entre o Brasil e a Argentina: "real-

mente extraordinário".

Ele concedeu esta entrevista no
Rio. na semana passada, ao Editor
de Economia do JORNAL DO
BRASIL. William Waack

sos sobre isso, e todo mundo dizendo que cru
pSSóssível, que o Brasil engoliria os argenti-
nos. e na semana seguinte as manchetes dos
jornais eram sobre os dois países discutindo
isso

JB —- Afinal, o Brasil vai engolir os
empresários argentinos?

Dorabusch — I: claro que o Brasil vai
dominari As firmas argentinas vão produzir
para um mercado que e sobretudo brasileiro c
muito pouco argentino Da mesma maneira;
os Países Baixos vêem a Alemanha como
parceiro potente na Comunidade Econômica
Européia Mas a Argentina se beneficiara
enormemente disso Mais do que o Brasil. i'tn
uni sentido: eles não têm alternativa, e o Brasil
crescerá de qualquer maneira, não importa o
que aconteça. A Argentina está encolhendo.
Não haverá perdas para o Brasil, para o qual
isso e uni bom negócio. Mas e um negócio
fantástico para os argentinos.

Alem do mais, e um importante passo de
política externa e uma iniciativa de peso para o
presidente Era necessário ter governos ,sent
militares, no Brasil e na Argentina, e presiden-
te fortes, aqui e lá Isso e raro. Tudo isso jimtn
acontece uma vez num século. Era uma opor-
tunidade fantástica e qualquer que seja. o
responsável por isso, foi brilhante ao aprovei-
taí a ocasíào e conseguir que as coisas canu-
nhassem tão depressa.

JB — Então, voltando ao começo da nossa
conversa. O Sr acha o governo brasileiro
muito mais lúcido em questões externas desse
tipo do que em relação a problemas cconômi-
cos domésticos?

Dornbusch - Acho que essa iniciativ a na j
política externa e fantástica. Sc eles fizessem o
mesmo na questão da divida, seria fantástico
também. Se eles parassem de ficar girando em
volta do fetiche da inflação zero a qualquer
preço, até novembro e ai ninguém sabe mais,
acho que estariam muito melhor. E realmente
difícil de entender como se consegue,, um
sucesso tão extraordinário a princípio e. agora,
simplesmente se diz que é necessário realizar
somente o razoável.

Ha uns dois mil anos acontece a mesma
coisa, Quando se tem controle de preços, vocc
pensa que pode fazer o que quizer. O que está
fora de controle parece ser outro problcrti.i,
porque se trata apenas de cebolas, ou de
carne. A tentação e dizer que se trata apenas
de um problema temporário, passageiro. Mas
o que realmente importa no Brasil é cresci-
mento. Há um mercado financeiro, onde as
pessoas tomam cuidado com seu dinheiro l".
quando as pessoas cuidam de seu dinheiro, -
uma política desse tipo não consegui! a sobre-
viver O governo terá de desenvolver uma-
política fiscal muno mais séria. Náo adianta ir,'
desse jeito para vei no que vai dar. Ê so olhar
para o Nixon, em 1973. Depois do controle"
houve uma explosão dos preços. Sob a prote-
ção do controle dos preços, essa é a experjen-
cia, os políticos se recusam em ceder a razão
Eles inventam todo tipo de truques. Quanto
melhores são seus assessores, mais inteligentes
os truques. Veja isto pelo fato de que o Delfim
está fazendo um come back. De repente, ele
reconhece a economia outra vez.

JB — O Sr. tem acertado algumas pfevi-
sões. Quer se arriscar a dizer para onde iremos
com a presente política econômica?

Dornbusch — Temos de ser otimistas. As
pessoas no governo são muito inteligentes.*
Náo é possível ter uma extensão na demanda
sem ter uma extensão na oferta. Isto algum dia
chegará ao presidente e ao ministro. Não"
importa se cm setembro ou se em dezembro, o
que importa é que chegará, e que as pessoas
que estão especulando, ao invés de pensar em •
investimento, saibam disso.

terin

jJJEM I

PERDE

0

J0RNAL

DO 
j

BRASH |

PERDE i

UM

P0UC0 
I

1 
m? mm I

MIAMI — USA
Companhia norte-americana de Seguros de Vida necessítj^.
aqentes independentes no Brasil com experiência no 'amo
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36 ? 1° cadcrno ? domtngo, 3/8/86 atuiiuima
 _ _ TIN a. jj, u "\~ Os amcricanos contcstam que a infla-

JNuvem negra perturb a souho ) I i&U r-w
 urn jmuquinho«estimllds jj'ao latum

Washington— Quando os prc?os do "1 • w * " 
yi lao mal 6 inliicssante c que t.imbcm

pctrtilco comc?aram a despencar no inf- _| ATI t A Q IT1 P1T*1 C* T1 Paw conibaict a inll.ivio no fflicio deMa
cio deste ano, cspccialistas amcricanos U.C V/ X Vuvllllvll LU ulllvl lvClIlU ' 

' 
dccaB®olcker indtuiu a maior recessao

foram unanimcs cm suas prcvisocs—a —-*=f_ -* a, ' dos^It^osSOanos nos l sistlosUhidosc
cconomia rcccbcria um dos maiorcs csti- * \ -Otm - \ JBe. \ 

nao alcndcu aoiiplinis dos paiscs iqiic
mulos da histrtria c o ciclo dc cxpansao 1 \ nbftj&C foram afct;gjps pclas medidas que dcslan-
iniciado em 1982 ina durar ainda mais. . ' I / thou. Para cle. os intcresscs nationals

Todos os sinais cram positivos. Os j "* "i"1"'" "r amcricanos csiavam cm priniciro lugar.' comhustivcis cstavam voltando aos nivcis J - O alemao StoltcnBcrg so limita a dizer
prd-OPEP. Isso sipnificava que tanto ^ / /'V ~ V • e f ' que aprendeu a lu;ao com o colega anien-
consumidores quanlo cmprcsas c o go- imTMTi'i^iw '*"\i cano.
vcrno poderiam gastar dc outra maneira V / \. fj3\ —fit (imbora tenham mais cspcran^as cm

dinhciro que deixanam dc usar para NT""' / \ V^-'V —Jwll4 L® \ rclaijacj aos japfrieses, c pouco o que o
gasolina e isso cstimularia muitos outros p ^ /O ^ // governo do primciro-Ministro Yasuhirp
sctorcs da cconomia. Alem disso, as \L, ys* Nakasohe pode fa/er. Atinal, em menos
taxas dc juros tambem csiavam caindo v J v -ylfflVr''? 4 ^ dc um ano a moeda japoncsa sofrcu uma
abaixo dc 10% pcia primcira vez desde /y^s C \ ^ (/, \alon/as-ao dc -W'7, o que tornou tudo o
1979 e a inflaqao chcgava a faixa dos 3% '-> • \ \ /!>_ \ '\vi/' que esse pais cxporta muito mais caro. A
anuais. Calculaya-se entao que isso per- \ \ \^' ^ y>\ /—• \ \ \ ia\a de desconto tobrada pclo banco
mitiria uma liberalizaqao do credito pclo \ A -s \ \ 

r"- 
i v \ 

"^3GSbiv 
3 \ OX A central do pais e dc apenas 3.5ri- c,

banco central do.pais. As prcvisocs oti- (?\ \ \ \ ——: mHRh n \ ' / A ~\ segundo Shijuro Ogata, um de seuS dire-
mistas de um crcscimento de 4% ou 5% \ \ \ -v \ \ \ ) \ ^ ~ 

f|fffly \ A \ )\ tores, sc o Japao continuar bai\ando
pareciam cntao plcnamcnte justificadas. , \V ("'*£ \\\ \ \ \ \ <v ftminK /^V cssas taxas daqui aTtglico vai cmprestar

Sonhos dourados A -XnM \ \ \\ \ \ \ \ y \\\ /mX ^vmvSwC\ dinheircBc gra?a.
de prospcridade \\ \ N X W I ^ \ M I 1 V\ M i\ Acima dc tudo o voto

I Mcnos dc scis meses depois, contu- \ \\\ 1 \ (\ \ \ \\ I l\ I A \ \ \1' | Imbora retonhes'am que a soluijio
do, os amcricanos estao descobrindo sur- I 1 I I \\ V I \ \\ \| X F I K\ I l\ \ \ r ' 1\ I ( J / mais iSbvi.i para a cconomia americana e
prcsos que algo esta impedindo a rcaliza- Vill \\l\ l \ IV \l \I I \IV\ I I \ \ I W *" ^unia"rcduqao dos deficits, tant||||Exccu-

' cao dos sonhos dourados dc prospcridade . r „ , «.t« i,,* iitu mi-.« ™ir mi«io Hi lihrnli/ieio do credi- tivo quantom Congresso se rccusam a
continua ate o fim da decada. Se confir- rio amcncano ultrapassara os 213 bilhocs discut.rcm, elcs cstao achando que tes dc l"r^ E gra,as a c sas taxas alt as mia: por mcto dahheralu^ao doto| [,ortc;> 

no or<amento ou a aumentar
i mnrla nns nrrtximos mescs a intcrruncao do ano passado, chegando a um novo razao principal da paradeira e o crcscente que investidorcs cstrangciros tem com to. isto c. oai.xanao juris. \oiiKir ,mn>)stos lv vdsneras das elcicocs dc

;. 1 do crcscimento tera profundas implica- rccorde em 1986, calculado agora em 220 endividamento do pats. Segundo o ceo- prado ccntcnas 
^ 

b.thocs de dolares de raciocma que no^mbrb. l ies raciocinam que torn um' 
rnrs nos Fstados I In dos e nara outros bilhocs, mas que pode ser ate maior. nomista Lester Thurow, ate mesmo uma letras do Tesouro amtneano. baixartm si us juros, os granacs inu u 

fr.,.,.m..nt0 m6(lio dc > S9t nos ultimos
raises como o Brasil cuia recuperacao Alcm disso, os Estados Unidos devcrao potencia como os Estados Unidos, passa Agora que a infla<;aofoi tontroladac dorcsficaraosemaltcrnamas i mantirao • 

c dara d^cc|erarao cm
tem denendido em crande parte da capa: registrar novamcnte nestc ano outro a funcionar como sc estivesse numa cami- a cconomia esta crescendo muito lenia- seu dinhciro nos stados mdos Lssa mcdidi 

de austindadc agora pode-
Sd'adtrcconomif amcnS abSer cLnc deficit cm sua balan^a eomercial, sa-de-for.a quando a dfvida publica mem. scna 

etonomi Tm^Sl" mm estfa^, i4ntl eVKs a
«*«*«• 

,. 5SS 
p"dc •»»*-*

Muitas nuvens cscuras salnicam o ooiarts. umiuu uv u™iw. >_ . .. •, r> . ,, hi i,.t.. begundo o cconqmista Lawrence Ku-
horizonte cconomico americano de mas Embora deixem os economistas cada Thurow cxplica que. numa situaqaj dc redugao das taxas de juros. Embora no do Usouro Janus Baku 111 diss ^ 

• 
reccntementc deixou o hiro dc

noticias- o segundo maior banco do pais, vez mais prcocupados, cssas nuvens som- dessas, todos os bons impulsos da ccono- elas tenham baixado bastante, coniinuam que os Estados I mdos priusam Adm.nistra<ao e Orqamento da Casa
Rank of America revelou dias atras um brias ainda nao foram percebidas pelo mia acaham sendo emperrados pela cnor- muito mais altas do que a media dos ajuda. Branca. sO gehtc^c muita fe acr&ila que
dos maiores prejuizos ja rcgistrados num consumidor americano. Os consumidores me dfvida. 0 diagnostic nao e feito ultimos 80 anos. Mas se as taxas de juros Em icrta medida nos carrigamos ^'Estados Unidos vao continuar cresccn-
aSSffieSo continuum afirmando sua confianqa. apenas por liberals que vcem com ma baixarem. os invest,dores estrangcros etonmnia mundial na«ostas ®os ulti-

SSria^SS^fddtoToS comprandosem parar. 0 primeiro pro- vontadc o governo Reagan. Clayton perderao o est.mulo para colocar seu mos 43 meses. Agora sena bom se ^

tras cmnresas eicantes do pais como a blema e que estao comprando mais pro- Yeutter, um membro do atual Ministerio dinheiro nos Estados Unidos. Se eles nao Alemanha ajudassc um pouio istimulan anu.rK.ana jc quc {udo esta bun,
ATCT a IBM a GM e a empreiteira dutos importados do que os fcitos nos americano chega a dar um exemplo disso: comprarem as letras do Tesouro amenta- do sua propria etononna para absorvcr cmtli,ra a rea|jdadc sqa um pouco dlfc.
militar McDonell Douglas, praticamentc Estados Unidos. 0 segundo problema e embora csforqos coordenados das gran- no o governo Reagan nao tera como mm imfwrtasoes^dessa forma aliviar o ^ Nes(a scmana Q prcsideate comc.
toilo osetor industrial e as eomnanhias de que, cm vez de pagar a vista, dependem des potencias industrials capitalistas nos fmanciar o deficit e precisara rcduzir dificit eomercial diss*. BaUr. eou a usar seurtalcntos nessesscntido,
mineracao c enercia estao acusando pre- cada vez mais das prestasocs. Em parte, ultimos 12 meses tivessem provocado drasticamente suas despesas. Isso. baixa- Os apclos demonstram que os amen- 

promctendo que a partir do ano que
iuizos ou lucros mineuantes Um exem- esse comportamento e compreensfvel. uma desvalorizagao de 40% do dolar cm na de repenie o mvel de vida dos amen- canos thegaram a desconfonavel depen- Vem, ning^m no's segura.
nln dramitieo do oue estfi reservado nara Sem inflai;ao, com juros baixos e a gasoli- rela^ao ao ien japones e ao marco alemao canos, o que nenhum governo fana deli- dcntia de tredoies cstrangciros. Pior qui ¦
aleumas erandes cmnresas foi a decfara- na custando menos de um d61ar poi — tornando assim os produtos amcrica- bcradamcnte porque pode calcular os isso, tiveram que ouvir de tabeqa bai.xa Segundo ilham Cline do Igti u p
SaodefaLia da segunda maior sidenir- galao, a maior parte dos amcricanos nos mais baratos nos mercados interna- efeitos elc.torais dessa medida. 

gS St^nKg"^5 Jua^To confonavd" su^raxiT nolira ampHnna -a I TV ainda acha que esta vivendo um penodo cionais — asexportaqoes amencanascon- Alpmanha c lanao Alemanna, uernara Moitinoerg. nuai su(«.
^ 

Embora o cove™ Reanan tivesse de milagrc - a impressao e reforqada tinuma estagnadas. ainda ~ As na^com det,c,ls, or?amen" -0 Pg™
feito nrevisoes de 4% de crcscimento na agora especialmentc porque casais jovens 0 principal responded pelo aumen- •' t^nos cxcessivpS precisam colocar sua^ di um cnscimcn o nunimo di . t nos

cconomia em 86 aeora reconhece que podem novamcnte comprar uma casa ou to da dfvida tem sido o deficit federal, Para baixar cssas taxas de juros sem casas em ordem e assim tontnbuir para scus principals mercados, nos paises in-
"I tera de contentar-se com menos da meta- apartamento com a certcza de que pode- que cresccu de 1 trilhao em 1981 para espantar os investidorcs cstrangciros, o rcduzir os nscos.que leptesentam paia a dustnalizados.

! dp danucla cifra No ultimo trimcstre rao pag^-la. mais de 2,1 trilhoes atualmente. Alem governo amcncano pretisa fazc-lo cm cconomia global. Igualmente importantc, segundo rco-
' 

por exemplo o crcscimento foi de apenas Dfvida crcsce e intimida disso, as grandes cmprcsas do pais tam- coordcnaqao com outros paiscs especial- Os alemacs acham que, se baixarem nomistas internationals que aebmpa-
' 11% Estamos crescendo a velocidade A lentidao do crcscimento num pc- bdm estao contraindo dividas bilionanas mente o Japao e a Alcmanha Ocidental maw os juros para agradaros amcncanos, nham a economia brasFeira, sena a recu-
! das tartarugas criticou na scmana passa- riodo em que tanto os consumidores nao para investimentos produtivos mas E por causa disso que o orgulhoso Pau acabarao gerando prcssqes lnflacionSnas pcras-ao dc mercados perdidos durante a
1 da o senador Ted Kennedy. Como uma quanto o governo federal estao gastando sim para comprar outras campanhias. Volcker. presidente do banco central em sua cconomia. Eles estao felizes com ultima ense, aproveitando todas as o^r-
• cconomia mais lenta gcra receitas meno- sem parar fez com que os economistas Para fmanciar os deficits e as dividas, americano, vem fazendo apclos humtldes 3,45%. de crcscimento ncsti ano uma tumdades que forem surgindo taq|o na

res para o governo federal e as despesas amencanos iniciassem um debate sobre o governo dos Estados Unidos prccisa aos governos daqueles dois paises. a fim queda do Hesemprego interno pela pn- Amtnca Latina quanto na Afntd, Asia e
nao foram rortadas, o deficit orgamenta- as eausas do fenomenos. Depois de muito lanqar titulos no mercado, a taxas atracn- de que estimulem suas propnas econo- meira vez em 10 anos e zero de mila^-ao. Oncnte Medio.
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09/86 e N° 10/86 KiWo 

Gucrra
EDITAL DE T0MADA DE PREQOS Brasilia — A mais recente previsao da balanqa ccimcrnal

aaiirrmkiii mr* INTERNACIONAL N° 01/86 I brasilcira para 1986 nao e das mais otimistas e aponta um saldo
CHIflUMBGAuy AVI^O comercialposilivodeaproximadamcntet2bilh6cs380pilh6esWWIilwliliv W 

de dolares — infenor, portanto, ao do ano passado, quando o
IB an mfl m JA BBSH Chamamos a atencdo dos intoressados para ostc Aviso. superavit atingiu 12 bilhocs 489 nulhoes de d61ares. Essa

BHIPAWCAS QUE SE IMPUEM 1¦ WBH mmwmm VHIIH 
Bot^mca e Zoologia do Centro de Ci^ncias Bioi6nicas de crcscimento do saldo em 17,4% e 11,9% — quando

O Programa de Estabilizagao Economica, muito oportunamente decretado pelo Governo em fevereiro ultimo, afe- raSS 10/86 — AquisigSo de equipamentos de proieto de modermza^o comparadas, resncctivamcnte, com os valores rcgistrados cm
tou o sistema bancdrio do pafs, trazendo a CEF, dado o carttor social de sua atua?So, conseqiiflnciasainda mais profundas. mfe^isi^o de livroTestranoeiros maio deste ano e junho de 1985 - e a rcduqao dos nivcis de

Os lucros registrados em todos OS exerclcios da presente ddcada teriam inexistido se. mantidas as demais vart^veis, 01/86 
- Aquislfao de livros e.lrangoiros *£ '

houvesse, em qualquer deles, desaparecido apenas a corre(?ao monet6ria. ^ o que estS acontecendo^agora, 1986, quando Rsffi qs equipamentos e livros. acima refendos. destinam-se a esta ' ^
os balancetes dos meses p6s-Piano Cruzado vdm apresentando deficit operacional - e, na verdade, nao poderia ocorrer re- WTrf Universidade. d conta dos recursos proveniontes dos empr6stimos A situacao C delicada, SCgundo um CStudo dcscnvolvido
sultado diterente. £ que, de nossa receita total, cerca de 94% eram provenientes da corregao monetSna. que, exataman- 

|| Bp (111/IC-BR / 698/SF-BR) e CEF (FAS), decor,en,ds do acordo , governo. "t p<'Uto provavel" a reversao dessa tendcncia
te cobria nossa estrutura de custo e permitia, ainda, as margens de lucro registradas de 80 a bb. jra UFPE/MEC/BID-III. . j - , ; . , , . , , , . .' 

Ora com a supressSo da corregao monet^ria, as receitas, atualmente geradas pela aplicapao das disponibilidades, n5o Os Editais. com as respectivas espacificagftes. estar&o ^ de rcdu^ao gradual do saldo comcrcial e da queda das txpona-
sSo suficientes para a cobertura de nossas despesas operacionais, de que constitui expressive componente a folha de pa- W.SS a partir ™ q5es, descartando. definitivamente, a oeorrcncia dc um supera-
gamento do pessoal. Esse quadro de dificuldades - que 6 preciso enfrentar com determindcao - 6 agravado pelo fato de Reitoria da UFPL ^ Avenida Prof Moraes Rego n° 123b, Cidade vit rccorde em ate 14 milhoes dc d61arcs em 1986. Essa previsao
que o passivo da CEF apresenta uma exigibilidade a curto prazo, enquanto nosso ativo 6 predominantemente a longo pre- Universitana, Recife f0, obtida em razao dos resultados verifitados de lanciro a ffiaiozo pols 90% de nossas aplica^Ses sSo financiamentos na 4rea babitacional que, embora sem oferecer atrativo maior >m || u Recite. 31 de julho de 1986 101 ootioa cm r^ao 90s risuiiauos 

yinuiauos 
oe janiirt a inaii,

j termos de rentabilidade para uma instituigao financeira, tem alto sentido social, em especial por propiciar grande gera- P/ Marcilio Jos6 uongalves Pereira quando se vcnlicou um crcscimento de tvi c na.s expurlu^ocs,
I cSo de empregos. Ba| Presidente da Comissao de Licitagao quanto as importaqoes se encontraram estabilizadas, registran-
f Dentro desse contexto, encaminhamos ao Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, exoustivo documento apontan- EFA/MHC/BID-lll trescimento de apenas 0,3%.
I do alternativas para aiargar nossa base de aplicacoes - do qual a Letra Hipotecdria ja 6 uma das consequflncias - e poder Bagl ,n —— i
I remunerS-las melhor, possibilitando a reversao do atual quadro. |S0 Nos pnmeiros tineo mescs do ano. o saldo comercial

No fimbito interno, igualmente, uma sdriede iniciativas vem sendo tomada, a partir de marpo ultimo, entre as quais: P»  cheEOU a crescer 13 1% em relatao ao primeiro semestte cm
I - estudo de reformulapao da estrutura organizational, cujo projeto de implementapao |S se encontra em apreciacao r- _u„   inL-,
6 pela Fundacao Getulio Vargas - FGV e Universidade de Sao Paulo - USP, com o fortalecimento das unidades de B|S ¦ lyW. Lm junho, porim. as ixporta(,ius Oecunaram l-JJt mi
1 ponta, atravtis da elevapao de suas algadas 6 de reforeo de recursos humanos, o enxugamento da Matriz, das sades g| MiniSt6riO das MinaS e Energia relagao ao mi'S anterior e 8,8'r se comparadas ao mesmo
i de Fil'iais e a consaquente economia da custos reterentes a pessoal, funpSesde confian?a, servieos, instaiacSes e equi- periodo no ano passado. Este ano, O Brasil deverd exportar um

^nSo'contratecfio de novos estagi6rios nem renovapao dos con,rates vancidos, j6 tendo sido reduzidos 8.000 estu- Eletrobrds ^ CentraiS EI6triC3S BraSlleiraS SA volume total de 25 bilhocs 480 milhoes de dolares (160 milh6l? a

1 dantes do totalde 20.OT0 afo7a a nao reposigao de 500 mensageiros; M  menos que em 19851 e importar produtos no valor de 13 bUhoes
H - reducSo de despesas administrates em geral, em torno de 20%, tais como servipo de seguranga, conservacao, lim- ^ UXl millloeS.de dolares (50 milhoes a menos que 0 ano passado).
1 peza, transporte, energia, hospedagens, diarias, sorviipos extras, comunicacao, copa, xerox, material permanente, Kg , . _ — Problemas intlTnoS1 material de consumo etc; ^ I

^ - conversao do ativo, comaalienacao da Torre Rio-Sul, de imbveis adjudicados ou prOpnos sem destinacao, com di- I Ul iimv/ A reducao do saldo comercial nao e. porfm. um problema
1 ^resM^n^nto^^E^'das des^Mfde'^mln^rapao d^^AS^6™8530" 

admlmStra?a°;  estrutural. nem cambial, segundo um assessor do ministro da
- cobranca das tarifas de servipos, autorizadas pelo Conselho Monetdrio Nacional. g| Fazenda, ela foi determinada, especialmentc, pclo aquecimento

H Para se ajustarem A nova realidade economica, institutes bancdrias privadas valeram-se do expedients da de- S| Frlitai rip Cnnrorrencia da demanda interna — no caso dos produtos manufaturados—,
H missao de empregados, solupao de mais imediata aplicagao e de mais nipido e seguro efeito, embora com indesejdveis determinou um declimo persistente do nivel de exportaqdes
K repercussOes sociais. ^ JLJgL,~.  1 FURNAS Centra El*tricas S A reali/arS hctagoes com pr6 r*-jrtir MrnPflK Buscando outros caminhos, e conscientes da extensao do desafio que temos pela frente, e preciso adotar ou- quaiificacao simuitdnea para fornecimento dos equipamentos aba« '
|1 tras novBS medidas, de carSter predominantemente emergencial. Pbr drdsticas que sejam - fazendo com que esta empre- R. >0 mdicados. pata expansao do Sistema de Trammissao oe FURNAS Outro dado defillltivo 6 a diminuiqao dos volumes exporta-
E§ sa, inteiramente identificada com os propbsitos do Governo Josfi Sarney, esteja cortando na prbpria carne - trata-se de Kg nas tensdes de ate 500 kV cuia comprs se-3 Jinanciada pelo Banco dccorrencia d i ouebra da safra de aluuns
Si contribuicao ao fixito do Piano Cruzado e para garantir, a mSdio prazo, o equilfbrio economico-financeiro da Caixa. |gg Imemacional para Reconstrupao e Desenvolv,memo, atraves do dos pclo pais cm dicorrincia aa qu g

Nesse sentido visando o resguardo dos interesses mais altosdesta empresa a de seus servidores, inclusive auan- Rp?J empidstimo 2564 BR produtos basitos (milho, arroz, feijao e SOja), que tamrxni
Ki to & praservacSo dos seus atuais vi'nculos empregatfeios, a Diretoria da CEF vfl-se na contigSncia de - para corner despe- Ra 2 Os equipamentos sao , enfrentam o problema de preijos baixos no mercado intcrnatio-
H sas, aumentar receitas, agilizar ag5es e melhor atender ao publico - adotar as seguintes deci»5es: , com 

9en^am1t°toap'S.mano 525 ^"secunda-.o' 138 kV terc.S-10 nal. A espetula$8o de tafeieultores em torno do preqo da sata
¦ 1. Reduca-o do numero de umdades operacionais, atrav^s de fusao, extinpao ou remanejamento para outros locais, com en.oiamcmo P„ma-.o \ 

^ ^ l> , |o n j
m levando em conta critArios ticnicos, economico-financeiros e poirtico-sociais. Esta medida deverd estar implementada 01 trans|olmi)(lo, ,rliSsico 36 60 MVA com emoU ,, nHiJfcL Ac \ttuUi t,mWm determi¦B num prazo de 30 dias, parfazendo, numa estimativa preliminar, um montante mfnimo de 20% do total existente ou au- KM mento pnmano 34 5 kV e secunoar.o 1 3.8 kV cxpeetativa dt. m-.lhoris lonoiqois Ut \in0a) tamDim Uclirmi
HR torizado, a 01.03.86. to auto trans,tormadoies monofasicos 10 !3 3 16 7 nou a reducao dos nivcis da exportaqao do produto
M 2. Remanajamento para as AgSncias, Postos e Lo)as. de 20% (vinte por cento) do pessoal lotado na Matriz e Sedes HS MVA com enrolangito pnmano 230 kV. secundi-io 138 kV e tct 

Jodos esses fatorcs aliados as baixas C0tag6es de produtos
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de Fi3a 
Reducao do numero de Funcbes de Confianca da Matriz e Sedes de Fiiiais em beneflcio de uma melhor dotaipao §H 3 PoderSo partic.par lunnas estabeiecidas em paises membros do scmimanufaturados no mercado exttrno (como 61eo dc SOja.

B de fungbes Agflncias. tu2a° 'grai^e 
ex^MancT^lTttwSpao ei| cstanho e deri\ados do catau), tornaram praticamentc lrTeversf-

R| 4. Reducao de 30% (trinta por cento) do valor das atuais Fundoes da Confianca, estendendo-a aos honour,os dos cddJ tipo;de ,mi.nto vel o quadro de baixa gradativa do saldo comercial acumulado
BH membros da Diretoria. ^ uom na,ac„nnr fill 4 Os documentos da concorr^ncia e pr6 quaiifica^do poderdo ser p , s  ho\c fixado cm H bilhocs 198 milhOCS dc5. SuspensSo das renovapfies de contrato de estagi^rios ou de admissao de novos, bem como de pessoal para Supor- (jES ddqu.r.dos peios .nteressados no Escmono Centrdi de FURNAS tm l*" mcsts n J1 ' .
US teTdcnicode Processamento (STP). d parttr do dia 31 de iulho de 1986, pessoaimente ou por escnto, dolares — ate O final do ano. A rcntaniliuauc uab cxpono^ots
fm 6. ProibicSo de transferdncia de pessoal para a Matriz e Sede de Fiiiais, em benefi'cio das unidades de ponta. Egi no seguinte enderego tambem esta sendo afetada pela pratica de agios no preqos de
tm 7. SustapSo, no presente exercrcio, da conversao da licenpa-prdmio em esp6cie. ^ 4.1 Por carta ou pessoaimente: msumos oara exportacao e nao por questoes cambiais — osMm 8. Estfmulo d aposentadoria dos empregados com mais de 30 anos de contribuicao & Previdencia Social, autorizan- FURNAS Cantrais EMtricas S A f « ,i i » 17 \(f
gm do, aos que ingressarem com os respectivos pedidos num prazo de 30 dias, o pagamento, em esp^cie, da licenpa-pr6mio Diretoria de AdmimstrscAo e Supnmentos indices registraram em maio uma ioiga camniai uc 0.
M com base na contagem proporcional do periodo aquisitivo. 222830' antafooo'' R»o de^aneKo' RJ,OC° 

° O estudo do governo indica outro dado curioso: o pais vemIga 9. Centralizac§o da contabilizacao do movimento di^rio nas Agencias das Capitals, cuja implantapao dever^ ter ini- 2ZZB3 uotatogo k,o oe Janeiro nj \
Hi • j 4 TonT B8 4 2 Por telex eastando cada vez menos di visas na importacao de pctr6lcoMS] cio dentro de ou dias. 1M eMD.,.c0in r '
MS 10 Nao cessSo com 6nus para a CEF, exceto os casos previstos em lei, de servidor requisitado por outros 6rgac* furnasrio n ozi bruiQ e trigo, incorporando. em contrapartida. na sua pauta de. HSB Atencao Difetoria de Administra<;ao e oupnmentos .1.1*RH publicosou prtvados. ^3 . , p importaqoes. outros setores — notadamente os Je materia.-
PI 11. Realocacao do remanescente das dotages de subsfdio aos restaurantes da CEF, nas capitals, para assegurar a H| - Rl0FURj;AS r,ODEjanCIRO pnmas e bens de capital nessa area, estima-se, ate o final do
B msnutenC3o do auxrho-aHmentapao. no percentual hoje em vigor, que beneficia todos os nossos servioores, mclus.ve A,w4o D«,ona d. Aom,n,,,r«K4o e SuPnm.mo» ano, um aumento de 4I.5'; dasimpprta^OCS em relate a 1985EH do interior. . 3 H|l a a Os documentos, mencionados no item a acmd pode^ao ser , , , ,, ... ., . , , ,MrsJ 12. Incentivo ^s Associapoes de Pessoal para aue continuem a operar os referidos restaurantes, com releifoes a um gbt.dos em 2 ..duas) ».»> contra o pagamento oa quantia de (algoemtornp de i0 hllllOC!> 1UU milhOts dc dOlarei).
ma prepo real de simples cobertura de custo, cabendo a CEF a responsabilidade da locacao dos mesmos. quando nao insta- H9 ygs .ceoto e vmte d0>aret top anos convetidoi em Em termos es^Sturais. esses resuljWos demonstram uma
W& lados em imdvel prOprio, bem como a cessao de equipamentos, utensi'lios. materials e estoaues atualmente existentes. v„iados na ta>a de cambic oo dia 3' de julho de '986 scmelhanca "virdadeiramente impressionante" com os indictsft]?; Esse elenco de medidas exige, dos que fazem a Caixa Econdmica Federal, sacrif icios de toda ordem, inclusive Py? 4 5 tntormamos que para remesba oas espec ' cacdes por a ae'fa , , , ,
Bsaj de natureza pessoal, em especial dos que exercem funpSo de confianipa, na Nova Repuolica. 6, no entanto, uma situacao BH sera cob'ac u«»- ad-cionai oe uSs 8C Op-a USi 120.00 de a ordo I de IV que nao p'Je ser explicada, segundo O estudo do
fpjj transitOria, pois a Caixa Econ6mica Federal continua sendo, independentemente de conjunturas favordveis ou adversas. Eg come .oca- dest.no. convert,oos em cruiaoos na ta>a oe ^amb.c t governo, apenas pela reducao dos prit,os do petroleo —
^ uma das empresas mais sOlidas do pafs. Instituipao centenaria, criada sem o objetivo de lucro, vem, ao longo dos anos, d hi n < , opcaulmenle porque. compaiado j oito anos alras, 0\olume
H demons,ranao sua capacidade de adaptapio is aiteragoes da polftica povernamental. apresentando, ao final, resultados ; ^ wtio 
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real dc imporlacoes do combustivel cresceu 30%

il sobejamente potltivos. Daf nossa certeza deque, agora, como tantasvezes antes, havoramos de conieguir, eg,ompo rela- ¦ p '¦ - P , AoerturaAs tOh A reversao dessa tendencia neeativa esta descartada ma.
^ tivamente curto. a posicio deeauiKbrio. momentaneamente atetada pelo novo contexto nacional em que estamos inseri- Eg " . . . \ rcu.sa. dtssa icndcncia ntj.ativa esta descanada. ej

dos. E do que a Caixa continua a marecer a mesma credibilidade e confianpa da opiniSo publica. - - bt - p*- rMSte ainda a expcctativa de que o quadf" se. estabili/'- a
A Direpao da CEF, em cujas reunifies se travam debates democrMlcos que nao podem ser interpret ados como divi-  partir desse mes I os indices dc julh- ainda nao eslati fechadoN

^3 sfies nem propt>sitos contrArios a mudancas, espera contar, pois, com a compreens^o e colaboracao do economiano e aa ~ ,... reclMr ,r ,m uma queSa dos v<.iurm> exp< r id>Kg sociedade em geral. O elenco de medidas que temos sido forcados a tomar representa grande esforgo deste tradicionai
esta,al. ditado, acima de tudo, pela responsaDilidade do administrador e por um imperativo de consciSncia, face & nova KS ^K** "N.

^ reaiida'de polit'ico-eccR^mica e social em que vive o Brasil. I 1 I T em rca de 44* da-, n:.
BrasHia, 31 de iulho de 1986. | I f | C J f | I 11 I J | J toverno conta conj an>'rm.»lizdt;a j .mcnt. mano •-

MARCOS FREIRE |P mmSmm*. 
mamm • k . fie p if j C- •!¦ !er essa q ucda. a paint dc .--Sett n.''

JORNAL no BRASUEconomia36 ? Io caderno ? domingo. 3/S/8fi
Os amcricanclçonteslam que a inlla-

ção c negniva naquele país, que a econo-
mia ççntraiu no pnmeirò trimestre c que
um poutiumho de estímulos nao fariam
tiVò mal. O inleillsuntc e que também
par-a combater a infl.it;áo no início desta
dceada V olcker indu/iu a maior recessão
dos Últimos 50 anivs nos l Mados Unidos c
nao atendeu as súplicas dos países que
foram afetados pelas medidas que dcslan-
chou. Para ele. os interesses nacionais
americanos estavam em Mineiro lugar.
O alemão Stoltcnhcrç se ififjta a dizer
que aprendeu á lição com o colega anieii-
cano.

limbora tenham mais esperanças cm
relação aos japoneses, c pouco o que o
governo do pnnieiro-Mimstro 

'N asuhiro
Nakasonc pode fazer, Afinal, cm menos
de um ano a moeda japonesa sofreu uma
valorização de 409r, o ijue tornou tudo o
que esse país exporta muito mais caro. A
taxa de desconto tobrada pelo banco
central do pais é de apenas 3.5rr c,
segundo Shijuro ©gala, um de seus dite-
tores. se o Japão continuar baixando
essas ta\.is daqui a pouco vai emprestai
dinheiro de graça.

Acima de tudo o voto
EmBora reconheçam que a solução

mais óbvia para a economia americana é
uma redução dos déficits, tanto o Exccu-
tivo quanto o Congresso se recusam a
fazer cortes no orçamento ou a aumentar
impostos ãs vésperas das eleições de
novembro. Eles raciocinam cjue com um
crescimento médio de 2,5'r nos últimos
três anos e uma Clara desaceleração em
86, medidas de austeridade agora pode-
riam estagnar a economia e !cvà*los á
deiTota eleitoral.

Segundo o economista Lawrencc Ku-
dlow, que recentemente deixou o hirô de
Administração e Orçamento da Casa
Branca, so pente de muita fé acredita que
os Estados Unidos vão continuar trescen-
do. A grande esperança, portanto, e que
o mago Ronald Reagan convença a popu-
lação americana de que tudo esta bem,
embora a realidade seja um pouco dite-
rente. Nesta semana, o presidente come-
çou a usar seus talentos nesse sentido,
prometendo que, a partir do ano que
vem. ninguém nos segura.

Segundo William Cline, do Instituto
de Economia Internacional| para cünti-
nuar com o confortável superávit no
comércio internacional, o Brasil precisa
de um crestimcnto mlmmo de 2,5% nos
seus principais mercados, nos países in-
d Sinalizados.

Igualmente importante, segundo eco-
nomistas internacionais que acompa-
nham a economia brasileira, seria a recu-
peraçáo de mercados perdidos durante a
ultima tnsc, aproveitando todas as opor-
tunidades que forem surgindo taq|o na
América Latina quanto na África, Asia e
Oriente Médio.

Nuvem negra 
perturba 

sonho 
jJ)

de crescimento americano

)) /\ "Ifeípl

Roberto (rareia
Corrosponaonle

Washington — Quando os preços do
petróleo começaram a despencar no ini-
cio deste ano, especialistas americanos
foram unânimes cm suas previsões — a
economia receberia um dos maiores estí-
mulos da história c o ciclo de expansao
iniciado cm 1W2 iria durar ainda mais.

Todos os sinais eram positivos. Os
combustíveis estavam voltando aos níveis
prc-OPEP. Isso significava q\ie tanlo
consumidores quanto empresas e o go-
verno poderiam gastar de outra maneira

dinheiro que deixariam de usar para
gasolina e isso estimularia muitos outros
setores da economia. Além disso, as
taxas de juros também estavam caindo
abaixo de 10% pela primeira vez desde
1979 e a inflação chegava à faixa dos 3%
anuais. Calculava-se então que isso per-
mitiria uma liberalização do crédito pelo
banco central do país. As previsões oti-
mistas de um crescimento de 4% ou 5%
pareciam então plenamente justificadas.

Sonhos dourados
de prosperidade

Menos de seis meses depois, contu-
do, os americanos estão descobrindo sur-
presos que algo está impedindo a realiza-
ção dos sonhos dourados de prosperidade
contínua até o fim da década. Se confir-
mada nos próximos meses, a interrupção
do crescimento terá profundas implica-1 ções nos Estados Unidos e para outros
países, como o Brasil, cuja recuperação
tem dependido em grande parte da capa:
cidade da economia americana absorver
exportações.

Muitas nuvens escuras salpicam o
horizonte econômico americano de más
notícias: o segundo tnaior banco do país,
Bank of America, revelou dias atrás um
dos maiores prejuízos já registrados num
trimestre por uma instituição de crédito
na história: 66(1 milhões de dólares. Ou-
trás empresas gigantes do país, como a
ATCT, a IBM, a GM e a empreiteira
militar McDonell Douglas, praticamente

j todo o setor industrial e as companhias de
mineração e energia estão acusando pre-
juízos ou lucros minguantes. Um exem-
pio dramático ao que está reservado para
algumas grandes empresas foi a declara-
ção de falência da segunda maior siderúr-
gica americana, a LTV.

Embora o governo Reagan tivesse
feito previsões de 4% de crescimento na
economia em 86, agora reconhece que

I terá de contentar-se com menos da meta-
i de daquela cifra. No último trimestre,
i por exemplo, o crescimento foi de apenas
j 1,1%. Estamos crescendo à velocidade
! das tartarugas, criticou na semana passa-
j da o senador Ted Kennedy. Como uma
í economia mais lenta gera receitas meno-

res para o governo federal e as despesas
não foram cortadas, o déficit orçamentá-

mias por meio da liberalização do credi-
to, isto é, baixando os juros. Yolckcr
raciocina que, se o Japão e a Alemanha
baixarem seus juros, os grandes investi-
dores ficarão sem alternativas c manterão
seu dinheiro nos Estados Unidos. Essa
seria a forma indolor de réacclerar a
economia americana.

Numa entrevista pela TV. o secrtiá-
rio do Tesouro, James Baker 111, disse
que os Estados Unidos precisam de
ajuda.

Em certa medida nos carregamos a
economia mundial nas costas pelos últi-
mos 43 meses. Agora sena bom se a
Alemanha ajudasse um pouco estimulan-'
do sua própria etonomia para absorver
mais importações e dessa fôrma aliviar o
déficit tomcrcial — disse Baker.

Os apelos demonstram que os ameri-
canos chegaram à desconfortável depen-
dêncil de credores estrangeiros. Pior que
isso, tiveram que ouvir de cabeça baixa a
resposta do ministro das Finanças da
Alemanha. Gcrhard Stòltenberg:

— As nações com défieits orçamen-
tanos excessivos precisam colocar suas
casas em ordem e assim contribuir para
reduzir os riscos que representam para a
economia global.

Os alemães acham que. se baixarem
mais os |uros para agradar os americanos,
acabarão gerando pressões inflacionánas
em sua economia. Eles estão felizes com
3,45% de crescimento neste ano, uma
queda do desemprego interno pela pn-
meira vez em 10 anos e zero de inflação]

tes de ]uros. E graças a essas taxas alias
que investidores estrangeiros tem com-
prado centenas de bilhões de dólares de
letras do Tesouro americano.

Agora que a inflação foi controlada e
a etonomia esta crescendo muito lenia-
mente, seria desejável que o Banco Cen-
trai (ERD) ameritano estimulasse um
novo surto de desenvolvimento por meio
de redução das taxas de juros. Embora
elas tenham baixado basiante, continuam
muito mais altas do que a media dos
últimos 80 anos. Mas se as taxas de juros
baixarem, os investidores estrangeiros
perderão o estimulo para colocar seu
dinheiro nos Estados Unidos. Se eles não
comprarem as letras do Tesouro amenca-
no o governo Reagan não terá como
financiar o déficit e precisará reduzir
drasticamente suas despesas. Isso, baixa-
ria de repente o nível de vida dos ameri-
canos, o que nenhum governo faria deli-
beradamente porque pode caltular os
efeitos eleitorais dessa medida.

Alemanha e Japão
recusam ajuda

Para baixar essas taxas de juros sem
espantar os investidores estrangeiros, o
governo americano precisa fazé-lo cm
eoordenação tom outros países, especial-
mente o Japão e a Alemanha Ocidental.
É por causa disso que o orgulhoso Paul
Volcker, presidente do banco central
americano, vem fazendo apelos humildes
aos governos daqueles dois países, a fim
de que estimulem suas próprias econo-

discutirem, eles estão achando que a
razão principal da paradeira é o crescente
endividamento do país. Segundo o eco-
nomista Lcster Thurow, até mesmo uma
potência como os Estados Unidos, passa
a funcionar como se estivesse numa cami-
sa-de-força quando a divida pública e
privada atinge o nível fantástico dos 8,5
trilhões de dólares.

Thurow explica que, numa situação
dessas, todos os bons impulsos da etono-
mia atabam sendo emperrados pela cnor-
me dívida. O diagnóstieo não é feito
apenas por liberais que vcem com má
vontade o governo Reagan. Clavton
Yeutter, um membro do atual Ministério
americano chega a dar um exemplo disso:
embora esforços coordenados das gran-
des potências industriais capitalistas nos
últimos 12 meses tivessem provocado
uma desvalorização de 40% do dólar em
relação ao ien japonês e ao marco alemão
— tomando assim os produtos amcrica-
nos mais baratos nos mercados interna-
cionais — as exportações americanas con-
tinuma estagnadas.

O pnneipal responsável pelo aumen-
to da dívida tem sido o déficit federal,
que cresceu de 1 trilhão cm 1981 para
mais de 2,1 trilhões atualmente. Além
disso, as grandes empresas do país tam-
bém estão contraindo dívidas bilionárias
não para investimentos produtivos mas
sim para comprar outras campanhias.

Para financiar os défieits e as dividas,
o governo dos Estados Unidos pretisa
lançar títulos no mercado, a taxas atraen-

rio americano ultrapassará os 213 bilhões
do ano passado, chegando a um novo
recorde em 1986, calculado agora cm 220
bilhões, mas que pode ser até maior.
Além disso, os Estados Unidos deverão
registrar novamente neste ano outro
enorme déficit cm sua balança comercial,
projetado por volta de 170 bilhões de
dólares.

Embora deixem os economistas cada
vez mais preocupados, essas nuvens som-
brias ainda não foram percebidas pelo
consumidor amerieano. Os tonsumidores
continuam afirmando sua confiança,
comprando sem parar. O primeiro pro-
blema é que estão eomprando mais pro-
dutos importados do que os feitos nos
Estados Unidos. O segundo problema é
que, em vez de pagar à vista, dependem
cada vez mais das prestações. Em parte,
esse comportamento é compreensível.
Sem inflação, com juros baixos e a gasoli-
na custando menos de um dólar por
galão, a maior parte dos americanos
ainda acha que está vivendo um período
de milagre — a impressão é reforçada
agora especialmente porque casais jovens
podem novamente comprar uma casa ou
apartamento com a certeza de que pode-
ráo pagá-la.

Dívida cresce e intimida
A lentidão do crescimento num pe-

ríodo em que tanto os consumidores
quanto o governo federal estão gastando
sem parar fez com que os economistas
americanos iniciassem um debate sobre
as causas do fenômenos. Depois de muito
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Brasília — A mais recente previsão da balança comercial
brasileira para 1986 não é das mais otimistas e aponta um saldo
comercial positivo de aproximadamente 12 bilhões 380 milhões
de dólares — inferior, portanto, ao do ano passado, quando o
superávit atingiu 12 bilhões 489 milhões de dólares. Essa
expectativa pessimista tem como base a queda brutal das taxas
de crescimento do saldo em 17,4°; e 11,9% — quando
comparadas, respectivamente| com os valores registrados cm
maio deste ano e junho de 1985 — e a redução dos níveis de
exportação.

A situação é delicada, segundo um estudo desenvolvido
pelo governo. "E pouco provável" a reversão dessa tendência
de redução gradual do saldo comercial e da queda das exporia-
ções, descartando, definitivamente, a ocorrência de um superâ-
vil recorde em até 14 milhões de dólares em 198b, Essa previsão
foi obtida em razão dos resultados verificados de janeiro a maio,
quando se verificou um crescimento de 6,3% nas exportações,
quanto as importações se encontraram estabilizadas, registrai)-
do um crescimento de apenas 0,3%.

Nos primeiros cinco meses do ano, o saldo comercial
chegou a crescer 13,1% em relação ao primeiro semestre cm
1985. Em junho, porém, as exportações declinaram 12,7?í cm
relação ao mês anterior e 8,8r'r se comparadas ao mesmo
período no ano passado. Este ano, o Brasil deverá exportar um
volume total de 25 bilhões 480 milhões de dólares (160 milhões 3
menos que etn 19851 e importar produtos no valor de 13 bilhões
100 milhões de dólares (50 milhões a menos que o ano passado)

Problemas internos
A redução do saldo comercial não e, porém, um problema

estrutural, nem cambial, segundo um assessor do ministro da
Eazenda, ela foi determinada, especialmente, pelo aquecimento
da demanda interna — no caso dos produtos manufaturados—,
que determinou um declínio persistente do nível de exportações
a partir de janeiro.

Outro dado definitivo é a diminuição dos volumes exporta-
dos pelo país cm decorrência da quebra da safra de alguus
produtos básicos (milho, arroz, feijão e soja), que também
enfrentam o problema de preços baixos no mercado intcrnacio-
nal A espeeulação de tafeieultores em torno do preço da saca
do tafé no mercado externo (que seguraram o produto na
expectativa de melhores condições de venda) também determi-
nou a redução dos níveis da exportação do produto

Todos esses fatores, aliados às baixas cotações de produtos
scmimanufaturados no mercado externo (como óleo de soja,
csianho e deri\ados do cacau), tornaram praticamente ureversí-
vel o quadro de baixa gradativa do saldo comercial aeumulado
em 12 meses — hoje fixado em 13 bilhões 198 milhões de
dólares — ate o final do ano A rentabilidade das exportações
lambem esta sendo afetada pela pratica de ágios no preços dc
insumos para exportação e não por questões cambiais — os
índices registraram em maio uma folga cambial de 17,3%.

O estudo do governo indica outro dado curioso: o pais vem
gastando cada \ez menos divisas na importação de petróleo
bruto e trigo, incorporando, em contrapartida, na sua pauta dc
importações, outros setores — notadamente os de matéria*-
primas e bens de capital nessa area. estima-se, até o final do
ano, um aumento de 41.5% das importações em relação a 1985
(algo em torno de 10 bilhões 100 milhões de dólares).

Em termos estruiurais. esses resultados demonstram uma
semelhança "verdadeiramente impressionante" com os índices
de 1978$ que não pode ser explicada, segundo o estudo do
governo, apenas pela redução dos preços do petróleo —
especialmente porque, comparado a oito anos atrás, o volume
real de importações do combustível cresceu 30^.

A reversão dessa tendência negativa esta descartada, mas
persiste ainda a expectativa de que o quadro se. estab}lize a
partir desse mc^ (os índices de julho ainda nao estão fechados,
mas também registraram uma üueua uos volumes exportador

Chamamos a atenção dos interessados para este Aviso,
referente aos seguintes tditais de Tomada de Preços
Og/86 _ Aquisição de equipamentos para os laboratórios do
Botânica e Zoologia do Centro de Ciências Biológicas.
10/86 — Aqu'Siçáo de equipamentos de projeto de modernização
dos processos administrativos.
01/86 — Aquisição de livros estrangoiros

Os equipamentos e livros, acima rofendos. destinam-se a esta
Universidade à conta dos recursos provenientes dos empréstimos
BID (111/IC-BR / 698/SF-BR) e CEF (FASt. decorrentes do acordo
UFPE/MEC/BID-III.Os Editais, com as respectivas especificações, estarào à
disposição de W S5 . a partir do dia 0&.-08/86. na Gerência de
Administração do El A. situada no 2o andar, sala 360 oo Prédio da
Reitoria da Uf PE. à Avenida Prol Moraes Rego n° 123b, Cidade
Universitária, ReciteRecife, 31 de julho de 1986

P/ Marcilio José üonçalves Pereira
Presidente da Comissão de Licitaçáo

ETA/MEC/BID-III

Ministério das Minas e Energia

Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

FURNAS

Edital de Concorrência
FURNAS Centrai» Elétricas S A realiíarâ licitações com pr6

qualificação simultânea para fornecimento dos equipamentos abai
xo indicados, para expansão do Sistema de Transmissão ae FURNAS
nas tensões de até 500 kV. cuia compra será financiada pelo Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, através do
empréstimo 256a BR

Os equipamentos são
IMP 9868 10 transformadores monofásicos 120 160 200MVA
com enrolamento primário 525 KV. secundário 138 kV. terciârio

1 3.8 kV.
01 transformador tnfásico 36 60 MVA com enrola

mento primário 34b kV e secundário 13 8 kV
10 auto transformadores monofásicos 10 13 3 16,7

MVA com enrolamento primário 2 30 kV, secundário 138 kV e ter
etário 13 8 kV

Poderão participar firmas estabelecidas em países membros do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD
Suíça e Taiwan (China* com grande experiência e tradição em
cada tipo de fornecimento.

Os documentos da concorrência e pré qualificação poderão ser
adquiridos pelos interessados no Escritório Central de FURNAS
a partir do d«a 31 de julho de 1986, pessoalmente ou por escrito,
no seguinte endereço
4 ,1 Por carta ou pessoalmente

FURNAS Cantrais Elétricas S A
Diretoria de Admimstrsçèo e Supnmentos
Rua Real Grandeza. 219 8o Andar Bioco C
22283 Botafogo R»o de Janeiro RJ

4 2 Por telex
FURNASRIO N" 021 21166
Atenção Diretoria de Administração e Supnmentos

4 3 Por Telegrama
RIOFURNAS RIODEJANEIRO
Atenção Diretoria de Aoministraçào e Supnmentos

4 Os documentos, mencionados no item 4 acima poderão ser
obtidos em 2 iduas* vias. contra o pagamento da quantsa de
USS 120 00 icento e vinte dô'ares americanos conventos em
cruzados na taxa de cámb»o do dia 31 de tulho de 1986
4.5 Informamos que para remessa oas especificações por na a^rea
será cobrado um adicionai de USS 80.00 a USS >20 00 de acordo
com o loca' destmo. convertidos em cruzados na ta*a oe câmb«o
acima

Para as licitações acima as datas de apresentação dos documen-
tos de pre qualificação e at>eftura das propostas se'ào
IMP Prê Quai 'icacào Aoertura ás 10 h

) TGT7T1niirm i iii Vitqr nrtmtft «zL C* 1
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cialista, Causa Opcraria, Em Tem- do movimcnto brasilciro. As campa-

po ALN PCR PCBR prestistas, nhas dos trabalhadorcs alastraram-sc

•i££i8:!l?S£ Compromisso com Uma tcntativa de aproxima^ao
ricncia politica, fruto da vivencia, formagao de quadros desenvolvidos SOfiallSlllO
cm muitos casos, no movimcnto cs- nos ultimos anos e a recuperagao do " owvimuoiuv 0 sindicalismo internacional esta cm publicamente coniribuir com ajuda mate- ciais: o dcscmprego. .1 mflaqao e a nmo-
tudantil esses crupos vem conse- podcr dc articula^ao entre as lide- A defesa da implantaqao do socialis- plena campanha dc aproxima<;ao com rial paia 0 sindicalismo brasilciro Nc- du<a||e novasitecnologias Com uma
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seus militantcs em ranqas. "Depois de um periodo de mo no Brasil passa a scr. a partir de movimcnto operario brasilciro. Nunca nhuma ccntral rcvela ovalor da sua inflaijaodc6 aoanocumsul.uio medio
' , Hnc Hirprfipc esfiHink tries forte repressao, que havia por parte agora, um compromisso publico da Ccn- Um concrcsso de trabalhadorcs no Brasil contribui?ao; Com a CUT, no entanto. dc 8(H) dolarcs, na Italia os sindicatos

cargos uas uiru,oi.:, "uuum: onvernn 
Sao Bernardo conseeiiiii tral Unica dos Trabalhadorcs. Por maio- recebeu tantos representantcs dc fora contato mais cstreito tern sido gom reivindicanuiumcntpgicnsais dc sal.inos

mo sem ter dominio em nenhum g . destamDar 0 cal- ria, os delegados ao 2° Congrcsso Nacio- como no encontro da CUT. Ao todo, FSM. "Temos que prcstar solidariedade dc 80 dblatcs durante os proximos trcs
esfera. rAivinHir&v"* Pra total nal da cntidadc, que se encerra hoje, no foram 39 entidades sindicais c um total de politica e material e ajudar na formai;a| anos. alcm da gducao da jornada do

Jair Meneguelli acha que qeirao aas reivinaicasoes. era 
^ 

Macaranazinho, 
decidiram que 0 pjpel 60 delegados. Do sindicalismo mundial, siiidical", di/ Ernesto Araneda, do secre- trabamp dc 4(||ara 35 hot,is eq controlc

! disputa pelo espago politico 
"e natu- mente previsivel que outras catego- da Central sindical serf 0 de. "atraves das so nao comparcceram os represent antes tariado da FSM para a America Latina. das jjBvas tccnoloeias pclos trahralha-

I ral: Somos pluralistas". Isto mostra rias enveredassem pelo mesmo camt- lutas economics com objetivos politicos, dos Estados Unidos, cujo 0 apoio esta "Dcfendemos centrais sindicais fortes dorcs.
¦ que "a CUT e uma entidade forte". nho", explica. "Ha uma organizagao organizar e elevar o nivel de conscience dingido para a Ccntral Geral dos Traba- que possam cnfrcntar com exitq os inirai- Para os sindicalistas; intemacionais, o
! mais amarrada, que envolve nao so declasse". lhadores, a cntidadc rival da CUT. gos da classe trabalhadora", observa. ffasil -incnas engatinha no SfovinjfjMo

n IT°J rSrThoie noMara- "ma ?teg0ri?,!naS 
05 trabalhadores Foi aprovado. tambem, que a CUT Entre as centrais sindicais mundiais as §,ntrajs sindicais prcscntcs do trabalhadorcs I csfao dispfp aCU _1, que sc encerra nojt no Mara de todo 0 pais mantera autonomia em rclaqao aos parti- ha uma disputa para satelizar osind.ca- a0 concrcsso da CUT defendem que ampliar os esquemaS de colaboragaocanazinho, as diferenqasde posigoes Na articulaqao nacional do movi- dos politicos e ao Estado. Tampouco lismo brasilciro. Todas as centrais mun- reneeocie a sua divida externa Piimein entidade iniernacion il 1 reco-resultaram err1 acentuada proltfera- mcnt0 openiri0i a CUT considera atuagao da ccntral I deveser confundida diais tcm contnbuidocom rccursos para Como n0 movimcnlo SIin|,cal bras.Uuo, nhcccr oficialrriente JCU1 aCon'fidcra-

5ao de teses. Ha, por exemplo, aque- cssenciai 0 cstabeleeimento de ban- com a de um partido politico. 0 conce.to formaqao dc sindicahstas no BrasiUomo fc. ^ ^ aquclcs quc prc. Demociat.ca do I rabalho¦ les que prcgam nas entrehnhas a luta dcjras de iuta, "tiradas" em congres- dc central sindicaljIprovado no congres- e 0 caso da Confe iracao . un ia pm 0 nio pa6amCnto, como c 0 caso da aTU-s,.m., iml L trabalhado-
—ssSiSZSiS£ 

?•"°r?rcssH°,cm0po<i"*£"• c ar.sa '«~^-*-»concretizar uma retorma agrana eie de unificacao. Hoje, por exemplo, . da CUT% sindicalistas autenticos do leste europeu) e a ConfcdcracaoTn- I ranqa ate os cjue pregam mcn>als com sindicahstas brasilciros
tiva. A posiqaoda executiva naciona nossa iuta | sensibilizar os trabalha- defendem um carater rcivindicatono ternadonal das Organizaqoes Sindicais Ciolf P°SS'' "Temos "Pc'^ncias ,1 transmitir. pnnci-
e de repudiar a luta ormada e dores urbanos para a importancia da para a entidade, e uma segunda ala, Livrcs — Ciols —, de tcndencia social sc rtcompor. a 1 palmcntepara os sindicahstas que: |gamguerriiha organizada. Ao mesmo reforma agraria e mostrar aos rurais formada pelos militantcs dos grupos Luta democrata. Na Europa. o sindicalismo curopeu pqi^uma sociedadc socialista \ informou
tempo, contudo, defende o direito como e importante a bandeira da Sindical, Convcrgencia Socialista e Em Fundada cm 1936, a CMT admite cnfrcnta atualmcnte trcs problemas cru- Denis Jacquot. da dirc^ao da (11) I.
de legitima defesa dos trabalhado- redu^ao da jornada de trabalho. E Tempo, que deseja ver a CUT atuando
res. "Nao sei como devemos reagir jntegraeao de bandeiras que leva ao de acordo com um projeto politico para a f |] ¦
resistiraagaodoslatifundiarios.se avanco da conscientiza^ao", diz Me- tomada do poder. | 1 1_
devemos nos atirar no chao, nos neguelli. Esse segundo grupo, embora nao Br ICI Ww ¦
eseonder em algum buraco ou cons- Meneguelli esta convencido de tenha conseguido aprovar esse conceito, — ¦
truir um estilingue. Mas se eu fosse suaon,anizaSao e a vitimaprefe- acabou introdugndo no programa a pro- PQrAIROHfOS
um trabalhador em busca de um uncial de uma articulacao que pre- P°sta de 1uc se'a "fonn^0 umJlodo ffllllvO IWI JI ¦ I'V-
pedaqo de terra, eu nao abriria meu (So^lbUa tam- alterna!ivoH a 

^das 
clas^s d°T 1 

| Orvnitn rnn mnrrer" exemnlifica Me- "-juic jofedr a upuudu puuuca i<ui nantes e desenvolvida uma pratica poll- ^ HMACAHVA HAiAipeito para morrtr , extmpimca Me bem contra outra entidade que, em tica de dasse Q Dl6S6ril6 UUIvS /* 'f Wneguelli. sua opiniao, cresce bastante o PT. Assim, a partir de agora, a CUT B /4. \
Hoje, a questao agraria tornou- Contudo, 0 lider sindical faz questao pretende viabilizar uma resposta "dassis* I 

y fv¦' * jse a mais importante entre as bandei- de sublinhar, apesar das 6bvias difi- ta c de massas ao pacote economico do f *
ras de luta da CUT, tambem pelo culdades (a CUT e dominada pelos governo", entre outras formas de enfren- * / <
seu poteneial de eonflito e mobiliza- sindicalistas ligados ao PT), 0carater tamento. "quebrando 0 confisco e 0 con- wgBWj^Bw MMmb' "I /
cao. A executiva ira defender a orga- cfetivamente pluralista, em termos gelamento dos salarios . Duas qucstocs 'xaUBB V /' 
nizaqao de fundos de reserva para politicos, de sua central. Na realida- passam a ser pnontanas: a luta contra MTV*

['/. fornecer ajuda material aos trabiilha- 5e; 0 teor dos pronunciamentos da fWR
dores rurais, principalmente aqueles CUT costuma-se confundir com os do p|ano cruzad0i em fun?ao da LJflHNu —^HeBrai ?
instalados cm acampamentos c zonas dc Luis Ignacio da Silva, o Lula consumo dc automovcis", c a
,de eonflito. "Na cidade, quando uma (prcsidente do PT), e isto a tcm rcivindicagao por rcajustes salariais ba- Bill iSfSRil ' Ta QV)artz* \S) aC'mpresa esta em greve, fazemos mantido afastada de outras conentes seados nos calculos inflacionarios do .- —" ^prpaVO ® Vft

campanhas de solidariedade nas de- do movimcnto sindical. D1EESE. !.-Ki Jean 1

Meneguelli lidera os autrnticos contra a trans/orma^ao da C^^em '

Jair nao pretende 
se eternizar V.- ^ 
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, . Jair Meneguelli deixara a presidencia daria. Nao fiz isso ate agora porque nao Ate 1978. quando comcqou a partid-
do Sindicato dos Metaliirgicos de Sao adianta cobrir um santo e descobrir ou- par das primeiras discussoes para a for-
Bernardo do Campo e Diadema em julho lr0- anunciou Meneguelli. reeleito para maqao de um partido Mlitico (que veio a \
do proximo ano. "Sou radicalmente con- com.,ndar a Central Unica dos Trabalha- ser o PT) Meneguelli desconheua / Rel6gio de pulso -.. 1
tra a cternizaijao das liderangas no movi- comandar a central unica a< existence de outros partidos politicos Area com 2 Dulseiras \
memo sindical. Temos de abnr eW dores por mais dois anos. Sera tambem alem dos oficiais _ a Arena e o MDB. Areai com Z pulse.ras 

\
para novos dirigentes". explicou. Possi- meu ultimo mandate Naquela epoca, chegou a ser abordado oe oorrac id p n m
velmente. ele sera substituido pelo atual Ex-ferramenteiro. casado. 39 anos, Por um nnhtante do PCB que. no ala de Hop - em zu cores /^T

presidente da CUT regional do ABC, , dc tres f.lhas, uma ulcera resultante conquista-lo, acabou Ihe sugenndo a lei- sua escoina. 1 
|TVicente Paulo da Silva, o ultimo sindica- H., -j„ i.,;r Meneeuelli reconhe- turadolivro Os Dez dias que Abalaram a v ^.- wm JHHHy

lista a ser condenado nela Lei de Seeu- Ja Mda agitada Jair Meneguelli reconne 0 Mundo", de John Reed. "Li. nao Apenas \ Jtfi,bid d 5>tr umuuiduu pud Lti ut ocuu ce ser 4,cna do Lula dentro do movimcnto , ... , a ,im , „ irr. ... ^^ ^ \ ranca por palavras ofensivas ao ex- . . f tntendi t a abordagem dtu trrado ^^00 ''%vwv iP
presidente Joao Figueiredo, ja na Nova sindical. E e nessa condnjao que funcioj iecorda. Jair Meneguelli continua avesso e£ U | i Si-' ' §
Republica. na, dentro da CUT. como o elemento de aos livros. "Sou um quadro Cormado na CzS V V v g"tu vou passar para a politica parti- uniao junto a executiva nacional. luta sindical" ,
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mais fabricas, formando fundos de
grevecompara Mcncguclli. No
campo, os recursos seriam para a
compra "de alimentos, de barracas",
mas ninguém pode garantir que seja
essa a sua unica destinarão. "Não
existe a tese de comprar armas",
afirma Mcncguclli "Ate porque
precisaríamos de muito dinheiro pa-
ra podermos enfrentar as armas so-
fisticadas dos empresários". Ele ga-
rante que a posição da CUT c a de
defender o fim da militarização, o
desarme efetivo no campo.

Representando hoje mais de 15
milhões de trabalhadores, ligados a
mais de 1 mil entidades sindicais, a
Central Única dos Trabalhadores en-
frenta ainda uma grave escassez de
quadros capaz de representá-la junto
às bases — de resto, um mal que
atinge todo o movimento sindical.
"Sem dúvida, essa é a maior fraque-
za do movimento sindical", admite
Jair Mcncguclli. De fato, os quadros
sindicais foram ceifados durante os
anos da ditadura militar c começa-
ram a se recompor a partir de 1978,
com a eclosão das greves em São
Bernardo do Campo. A região do
ABC deixou de ser o único sinônimo
do movimento brasileiro. As campa-
nhas dos trabalhadores alastraram-se
pelo país e isso, na opinião de Mene-
guelli. reflete, em parte, o esforço de
formação de quadros desenvolvidos
nos últimos anos e a recuperação do
poder de articulação entre as lide-
ranças. "Depois de um período de
forte repressão, que havia por parte
do governo, São Bernardo conseguiu
abrir o caminho e destampar o cal-
deirão das reivindicações. Era total-
mente previsível que outras catego-
rias enveredassem pelo mesmo cami-
nho", explica. "Há uma organização
mais amarrada, que envolve não só
uma categoria mas os trabalhadores
de todo o país".

Na articulação nacional do movi-
mento operário, a CUT considera
essencial o estabelecimento de ban-
deiras de luta, "tiradas" em congres-
so. "O congresso tem o poder de elo,
de unificação. Hoje, por exemplo, a
nossa luta é sensibilizar os trabalha-
dores urbanos para a importância da
reforma agrária e mostrar aos rurais
como é importante a bandeira da
redução da jornada de trabalho. E a
integração de bandeiras que leva ao
avanço da conscientização", diz Me-
neguelli.

Meneguelli está convencido de
que sua organização é a vítima prefe-
rencial de uma articulação que pre-
tende jogar a opinião pública tam-
bém contra outra entidade que, em
sua opinião, cresce bastante — o PT.
Contudo, o líder sindical faz questão
de sublinhar, apesar das óbvias difi-
culdades (a CUT é dominada pelos
sindicalistas ligados ao PT), o caráter
efetivamente pluralista, em termos
políticos, de sua central. Na realida-
de, o teor dos pronunciamentos da
CUT costuma-se confundir com os
de Luís Ignacio da Silva, o Lula
(presidente do PT), e isto a tem
mantido afastada de outras correntes
do movimento sindical.

Sônia Cnrvallw

A Central Única dos Trabalha-
dores passa por uma fase de intensa
turbulência interna. Grupos organi-
zados, situados á esquerda, disputam
avidamente o poder na central sindi-
cal, fundada ha três anos, e tentam
remetê-la a um processo agudo de
radicalização.

Prevalece, por enquanto, a posi-
ção dos chamados sindicalistas au-
ténticos, liderados pelo presidente
Jair Mcncguclli, cx-ferramentciro da
Ford, chefe também do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo. Òs autênticos recusam-se
a admiir que £ CUT desempenhe o
papel de um partido político, capaz
de dirigir a transformação da socic-
(Jade, com um projeto alternativo do
poder — tese pregada pelos grupos
minoritários. "Sc um dia essa idéia
prevalecer, entregarei as chaves da
CUT e fundarei com os meus compa-
nheiros uma nova central sindical",
ameaça Jair Meneguelli.

Embora suas posições não tives-
sem sido adotadas, os grupos minori-
tários — como a Convergência So-
cialista. Causa Operária, Em Tem-
po, ALN, PCR, PCBR. prestistas,
entre outros — têm aos poucos
ocupado espaços. Com maior expe-
riéncia política, fruto da vivência,
em muitos casos, no movimento cs-
tudantil, esses grupos vêm conse-
guindo colocar seus militantes em
cargos das direções estaduais, mes-
mo sem ter domínio em nenhuma
esfera.

Jair Meneguelli acha que a
i disputa pelo espaço político 

"é natu-
j ral: Somos pluralistas". Isto mostra
I que 

"a C'UT é uma entidade forte".
No II Congresso Estadual da

CUT, que sc encerra hoje, no Mara-
canãzinho, as diferenças de posições
resultaram cm acentuada prolifera-
ção de teses. Há, por exemplo, aque-
les que pregam nas entrelinhas a iuta
armada no campo como forma de
concretizar uma reforma agrária efe-
tiva. A posição da executiva nacional
é de repudiar a luta armada e a
guerrilha organizada. Ao mesmo
tempo, contudo, defende o direito
de legítima defesa dos trabalhado-
res. "Não sei como devemos reagir e
resistir à ação dos latifundiários. Se
devemos nos atirar no chão, nos
esconder em algum buraco ou cons-
truir um estilingue. Mas se eu fosse
um trabalhador em busca de um
pedaço de terra, eu não abriria meu
peito para morrer", exemplifica Me-
neguelli.

Hoje, a questão agrária tornou-
se a mais importante entre as bandei-
ras de luta da CUT, também pelo
seu potencial de conflito e mobiliza-
ção. A executiva irá defender a orga-
nizaçáo de fundos de reserva paraJ. fornecer ajuda material aos trabalha-
dores rurais, principalmente aqueles
instalados em acampamentos e zonas
de conflito. "Na cidade, quando uma
empresa está em greve, fazemos
campanhas de solidariedade nas de-

No Maracanàzinho, sete mil representantes dos 15 milhões de trabalhadores ligados à (.1 l discutiram a entidade

Uma tentativa de aproximaçãoCompromisso com

o socialismo
A defesa da implantação do socialis-

mo no Brasil passa a ser, a partir de
agora, um compromisso público da Cen-
trai Unica dos Trabalhadores. Por maio-
ria, os delegados ao 2o Congresso Nacio-
nal da entidade, que se encerra hoje, no
Macaranãzinho, decidiram que o papel
da Central sindical será o de. "através das
lutas econômicas com objetivos políticos,
organizar e elevar o nível de consciência
de classe".

Foi aprovado, também, que a CUT
manterá autonomia em relação aos parti-
dos políticos e ao Estado. Tampouco a
atuação da central deve ser confundida
com a de um partido político. O conceito
de central sindical, aprovado no congres-
so, representou a conciliação de duas
correntes que se enfrentam hoje no inie-
rior da CUT: os sindicalistas autênticos,
que defendem um caráter reivindiçatóno
para a entidade, e uma segunda ala,
formada pelos militantes dos grupos Luta
Sindical, Convergência Socialista e Em
Tempo, que deseja ver a CUT atuando
de acordo com um projeto político para a
tomada do poder.

Esse segundo grupo, embora não
tenha conseguido aprovar esse conceito,
acabou introduzindo no programa a pro-
posta de que seja "formado um todo
alternativo à política das classes domi-
nantes" e desenvolvida uma prática poli-
tica de classe.

Assim, a partir de agora, a CUT
pretende viabilizar uma resposta "classis-
ta e de massas ao pacote econômico do
governo", entre outras formas de enfren-
tamento. "quebrando o confisco e o con-
gelamento dos salários". Duas questões
passam a ser prioritárias: a luta contra o
desemprego, que na opinião da entidade
voltará a recrudescer nessa segunda fase
do plano cruzado, em função da "elitiza-
ção do consumo de automóveis", e a
reivindicação por reajustes salariais ba-
seados nos cálculos inflacionarios do
DIEESE.

ciais: o desemprego, i Maçai e a intio-
duçãq de novas Ecnòlog®. Com uma
inflaçai de 6' ao ano e um sSnSHt) médio
de 81X1 dólares na Itália o-, sindicatos
reivindicam aumentos mensais de vilanos
de 80 dólares durante os nmxinuis três
anos, alem da rlpuçào da jornada de
trabalho de 40 para 35 lf||as e o controle
das nov.is tecnologias pelos trabalha-
dores.

Para os sindicalistas internacionais, o
Brasil apenas engatinha no movimento
dos trabalhadores I estão disposto! a
ampliar os esquemas de colaboração
Primeira entidade internacional a reco-
nhecer oficialmente a GUT, a Conlcdcra-
çao Francesa PfflHjralicá do I rab.ilho,
que Rpiesenu um milhão de trabalhado-
res na França, tem realizado seminários
mensais com sínjlicalistás brasileiros,"Temos experiências a transmitia princi-
paimenie para os sindicalistas que lutam
por uma socicdade socialista \ informou
@nis Jaccjiffl fia direç.io da 11 DI.

publicamente contribuir com ajuda mate-
rial paia o sindicalismo brasileiro Ne-
nhuma central revela o valor da sua
contribuição; Com a Cl! I. no entanto, o
contato mais estreito tem sido com a
FSM. "Temos que prestar solidariedade
política e material e ajudar na formação
sindical", diz Ernesto Araneda, do secre-
tariado da FSM para a América Latina.
"Defendemos centrais sindicais fortes
que possam enfrentar com êxito os inimi-
gos da classe trabalhadora ', observa

Todas as centrais sindicais presentes
ao congresso da CUT defendem que o
Brasil renegocie a sua dívida externa.
Como no movimento sindical Brasileiro,
ha variações — desde aqueles que pre-
gam o não pagamento, como e o caso da
Central Geral dos Trabalhadores da
França — CGTF — ate os que pregam
uma renegociação para Sue o pais poss.i
se recompor, a exemplo da t ioIs

Na Europa, o sindicalismo europeu
enfrenta atualmente três problemas cru-

O sindicalismo internacional está cm
plena campanha de aproximação com o
movimento operário brasileiro. Nunca
um congresso de trabalhadores no Brasil
recebeu tantos representantes de fora
como no encontro da CUT Ao todo,
foram 39 entidades sindicais e um total de
60 delegados. Do sindicalismo mundial,
só não compareceram os representantes
dos Estados Unidos, cujo o apoio está
dirigido para a Central Geral dos Traba-
lhadores, a entidade rival da CUT.

Entre as centrais sindicais mundiais
há uma disputa para "satelizar" o sindica-
lismo brasileiro. Todas as centrais mun-
diais tem contribuído com recursos para a
formação de sindicalistas no Brasil, como
é o caso da Confederação Mundial do
Trabalho (ligada à Igreja), da Federação
Sindical Mundial (que representa o bloco
do leste europeu) e a Confederação In-
ternacional das Organizações Sindicais
Livres — Ciols —, de tendência social
democrata.

Fundada cm 1936, a CMT admite

O Dia dos Pais está chegando

Vamos escolher juntos

Betô9Qua«° 1110

jair Meneguelli lidera os autênticos contra a transformação da CUT em partido

Jair não pretende 
se eternizar

Até 1978, quando começou a partia-
par das primeiras discussões para a for-
maçào de um partido político (que veio a
ser o PT), Meneguelli desconhecia a
existência de outros partidos políticos
alem dos oficiais — a Arena e o MDB.
Naquela época, chegou a ser abordado
por um militante do PCB que. no afã de
conquista-lo. acabou lhe sugerindo a lei-
tura do livro "Os Dez dias que Abalaram
o Mundo", de John Reed. "Li, não
entendi e a abordagem deu errado",
recorda. Jair Meneguelli continua avesso
aos livros. "Sou um quadro formado na
luta sindical"

dária. Não fiz isso até agora porque não
adianta cobrir um santo e descobnr ou-
tro", anunciou Meneguelli. reeleito para
comandar a Central L'nica dos Trabalha-
dores por mais dois anos. "Será também
meu ultimo mandato"

Ex-ferramenteiro, casado. 39 anos,
pai de três filhas, uma ulcera resultante
da vida agitada. Jair Meneguelli reconhe-
ce ser "cria do Lula dentro do movimento
sindical. E e nessa condição que funcio-
na. dentro da CUT, como o elemento de
união junto á executiva nacional.

Jair Meneguelli deixará a presidência
do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo e Diadema em julho
do próximo ano. "Sou radicalmente con-
tra a eternização das lideranças no movi-
mento sindical. Temos de abrir espaço
para novos dirigentes", explicou. Possi-
velmente, ele sera substituído pelo atual
presidente da CUT regional do ABC,
Vicente Paulo da Silva, o ultimo sindica-
lista a ser condenado pela Lei de Segu-
rança por palavras ofensivas ao ex-
presidente João Figueiredo, já na Nova
República."Lu vou passar para a política parti-

Relógio de pulso
Area com 2 pulseiras
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Hop - em 20 cores à
sua escolha.
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Dinheiro Vivo

Uma análise dos significados do expurgo dos índices de inflação. Como viajar para o exterior sem gastar muito dinheiro/.Lu& Nasgif

Imposto

de Renda
Com os decretos da semana passa-

da, a Receita Federal definiu antecipa-
damente as regras que vão vigorar na
próxima declaração de renda. Com
base nessas regras, a Trevisan Associa-
dos sugere um modelo bastante prático
para planejamento tributário. Siga o
roteiro e você saberá se no ano que
vem precisará ou não pagar Imposto
de Renda. As tabelas foram montadas
considerando um contribuinte hipotéti-
co, casado, com dois filhos e salário de
CzS 20 mil mensais.

O primeiro passo é montar uma
planilha tal qual aquela sugerida na
tabela "folha de planejamento".

A tabela tem as seguintes colunas:
"rendimento bruto", "IR na fonte",
"IAPAS e contribuição sindical", "li-
vros técnicos", "instrução" e "aluguel-
/qaédicos", além da coluna "soma das
deduções".

Primeira etapa
Dados do contracheque — Os da-

dos sobre "rendimento bruto", "IR na
fonte", "IAPAS e contribuição sindi-
cal" você obtém no seu próprio contra-
cheque. De agosto em diante, você
pode se basear nos valores que cons-
tam do contracheque de julho.

Para o mês de dezembro, conside-
re em dobro os rendimentos brutos e o
LAPAS. Mas mantenha o mesmo valor
do IR na fonte, já que o 13° salário é
isento.

Livros técnicos — A legislação
permite abater, sem comprovação, até
1% dos rendimentos a título de livros
técnicos, portanto, nessa coluna, você
colocará o resultado da multiplicação
do rendimento bruto por 0.01.

Soma das deduções — Correspon-
de à soma das colunas IAPAS e livros
técnicos.

Instrução — Nessa coluna, você
pode lançar desde as mensalidades es-
colares de seus filhos e livros de ensino
até cursos de línguas.

Aluguel/médicos — Lance todas as
despesas das quais você possua recibos
ou que tenham sido pagas com cheques
nominativos.

Anotados todos esses dados e pre-
visões, some os valores de cada coluna
e prepare-se para calcular o IR devido
no ano que vem.

Segunda etapa
Reporte-se, agora, à tabela "im-

posto devido".
Na linha "rendimentos brutos" vo-

cê coloca o total apurado na coluna
correspondente da tabela anterior.

Na linha "deduções cedulares" vo-
cê coloca o resultado da coluna "soma
das deduções".

Na linha "renda bruta", a diferen-
ça entre os "rendimentos brutos" e as"deduções cedulares".

Dessa "renda bruta", você poderá
ainda abater as seguintes despesas:

Instrução — O limite de abatimen-
to é de Cz$ 7 mil 119 por pessoa
incluída na declaração. Se você tem
dois dependentes, o limite é multiplica-
do por três e sobe para CzS 21 mil 357.
O que você deve fazer é comparar o
resultado de suas despesas efetivas
com esse limite. E anotar na declara-
ção anual o menor desses dois valores.

Aluguel — O novo limite é de CzS
15 mil 498 por ano. Se você tiver
imóvel financiado pelo Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), poderá in-
cluir nesse item a soma dos juros pagos
até o limite estabelecido.

Médicos — Não há limite para esse
tipo de despesa, que pode ser abatida
integralmente.

Dependentes — Você poderá aba-
ter CzS 5 mil 82 por cada dependente.

Descontando todos esses valores
da "renda bruta" você chega à "renda
líquida", que servirá de base para o
cálculo do IR devido.

Aí você se reporta para a tabela de
cálculo do IR. Nela, procure a faixa
correspondente à renda líquida apu-
rada.

Pegue o exemplo de renda líquida
de CzS 1% mil 856. Ele corresponde à
alíquota de 30%.

Primeiro, você multiplica esses
CzS 1% mil 856 por 0.30. Vai dar CzS
59 mil 56,80. Do resultado, você deduz
CzS 23 mil 747,50. Vai resultar num IR
devido de CzS 35 mil 309,30.

Desse resultado, você abate a so-
ma dos IRs retidos na fonte para
chegar ao resultado final. A partir
desse resultado, você saberá se deverá
ou não começar a guardar dinheiro
para pagar o fisco no ano que vem.

Expurgo. Velho hábito

volta na Nova República

Na semana passada, a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia c Estatística (FIBGE)
foi colocada ante o dilema de computar ou não
o compulsório no índice de inflação. Cinco
dentre seus seis conselheiros foram a favor da
inclusão. Foram acompanhados, pelo que se
noticiou, pela maioria esmagadora do corpo
técnico da instituição. No entanto, uma porta-
ria ministerial liquidou o assunto ordenando o
expurgo e jogando por terra todo o trabalho de
reconstrução da imagem do órgão. O Instituto
que, em 1973, no ponto mais agudo da ditadu-
ra, resistiu às pressões para manipular índices,
rendeu-se sem esboçar resistência.

Essa questão merece ser analisada sob
vários prismas. Realisticamente. o governo não
pode efetivamente permitir a inclusão do com-
pulsório no índice de preços. Significaria mais
3,5% nos índices de agosto, o suficiente para
descontrolar a inflação que até agora se man-
tém equilibrada nos frágeis pilares dos ágios, da
falta de produtos e dos similares criados para
driblar os consumidores. O compulsório foi um
desastre. Sua inclusão nos índices seria um
suicídio.

Se não se pode exigir o impossível, o
governo tem ao menos a obrigação de oferecer
o possível à nação. E o que significa esse
possível?

O compulsório é um investimento ou uma

despesa? Sc for um investimento não deve
entrar no índice, se for despesa não pode sair
do índice. O que diferencia um dc outro é que
investimento pressupõe a garantia dc retorno.
Ocorre que nem o conselho consultivo do
IBGE. nem seu corpo técnico, a CUT, o dr
Olavo Setúbal, e a imensa maioria da opinião
pública deste país acreditam que haverá esse
retorno prometido pelo governo. E pela singela
razão de que o governo não ofereceu nenhuma
garantia institucional de que o Fundo Nacional
de Desenvolvimento (FND), para onde se des-
tina o compulsório, será rentável.

É significativo que, no final da semana, o
presidente da Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (FIESP), Luiz Eulálio de
Bueno Vidigal Filho, tenha ido ao Presidente
da República solicitai a diminuição de impostos
dc alguns setores que tiveram sua rentabilidade
comprometida pelo congelamento, sob a alega-
ção de que a queda de impostos poderia ser
coberta pelo FND.

O professor Beluzzo. o professor João
Manuel, os ministros Funaro e Savd, em seus
tempos de oposição, sempre defenderam o
controle das atividades do estado pela socieda-
de civil.

Esse controle é a garantia maior de que
seus esforços pela modernização do estado

serão preservados. Agora, surge a grande opor-
tunidade para que se mostrem coerentes e
colaborem efetivamente para a democratização
do estado.

Basta que se aceite que esse Fundo seja
submetido a administração de seus cotistas. Se
as intenções em relação ao Fundo são aquelas
efetivamente manifestadas pelo governo, não
há porque temer esse controle. Pelo contrário,
ele será a garantia mais significativa de que o
dinheiro não será utilizado, no futuro, para
ajudar os usineiros pobres de Pernambuco ou
os latifundiários flagelados de Mato Grosso.

Na semana passada, a proposta dc dinhei-
ro vivo de criação do conselho executivo foi
publicamente endossada por alguns dos m lio-
res e mais insuspeitos empresários brasileiros
durante o almoço promovido pela Gazeta Mer-
cantil reunindo as maiores lideranças empresa-
nais do pais, entre outros os empresários Antô-
mo Ermfrio de Moraes, (amigo íntimo do
Ministro Funaro) Mathias Machline (amigo
íntimo do Presidente Sarncy) e José Mindhn.
concordaram que era a proposta mais justa,
democrática, e a grande garantia de manuten-
ção de eficiência do FND.

O governo tem aí uma grande oportunida-
de de demonstrar suas verdadeiras intenções
em relação ao FND.

Aluguel Carro

As medidas recentemente adotadas pelo
governo (que modificam parcialmente o "paco-
te fiscal" ae dezembro de 1985, ou seja, a lei n°
7.450), trazem duas importantes alterações pa-
ra pessoas físicas, que recebam pagamentos
passíveis de tributação de pessoas jurídicas,
como aluguéis comerciais e royalties.

A primeira delas refere-se à retenção de
Imposto de Renda na fonte sobre os rendimen-
tos decorrentes dessas duas transações. Até
agora, a alíquota a ser descontada era fixa,
independente do valor dos rendimentos. No
entanto, na hora de fazer sua declaração anual
de Imposto de Renda, o contribuinte utilizava a
tabela progressiva, ou seja, poderia cair em
uma alíquota superior, havendo então uma
defasagem entre o valor recolhido na fonte e
aquele que ele realmente devia desembolsar
para a Receita Federal.

O decreto-lei 2.287, em seu artigo 6o,
corrige essa distorção. A partir do próximo
mês, a retenção do IR na fonte para esses tipos
de onerações comerciais também obedecerá à
tabela progressiva. Por outro lado, ele se refere
à manutenção do artigo 4° da lei 7.450, segundo
o qual o imposto incide sobre 80% do rendi-
mento bruto e não sobre o rendimento integral.

Já a tributação sobre rendimentos recebi-
dos por pessoa física de outra pessoa física
permanece a mesma, pois nesse caso já era
utilizada a tabela progressiva (aluguel residen-
ciai, por exemplo).

Lucro imobiliário
A segunda modificação diz respeito à

taxação tributária sobre o lucro imobiliário, ou
seja, sobre o lucro obtido por pessoas físicas
com a venda de imóvel (artigo 100 do referido
decreto). A partir de agora, fica isento de
pagamento de Imposto de Renda o lucro obtido
na alienação de imóveis de valor superior a CzS
400.000,00. Desde que não tenha ocorrido
outra alienação nas mesmas condições, no espa-
ço de cinco anos. O limite para isenção previsto
pela lei 7.450, era de Cr$ 265.000.000.00.

Pode-se confiar na Justiça deste pais'.'
Pode-se. E foi o que fez o leitor Djalma
Fernandes Filho, do Rio de Janeiro, contestan-
do a tentativa do Touring Club do Brasil de.
através de subterfúgios, estabelecer cobranças
ilegais dos seus sócios remidos, categoria que
paga uma taxa única, ficando isento da taxa de
manutenção anual. O subterfúgio consistia na
criação de um cartão magnético, que teria de
ser substituído, a cada troca de carros, e pelo
qual o sócio deveria pagar Cz$ 50,00, a cada
troca.

Dinheiro Vivo denunciou essa irregularida-
de em Io de junho passado. O Touring encami-
nhou uma carta à seção, contestando os argu-
mentos levantados e alegando a necessidade de
aprimorar os seus serviços. A resposta da seção
foi a de que o Touring criava uma nova despesa
para os sócios, sem lhes apresentar nenhum
serviço a mais, em contrapartida. Este apnmo-
ramento interessava apenas ao Touring. Logo,
cabia a ele, Touring. arcar com os custos.

Agora, o leitor encaminhou à seção um
acórdão da 7a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro onde. por unanimida-
de de votos, os desembargadores consideram
procedente em sua totalidade a ação proposta
contra o pagamento da taxa.

Na ação proposta, o autor, inicialmente,
contesta a decisão do Touring de cobrar taxa de
manutenção extra de quem possui mais de dois
veículos. Essa limitação foi incluída nos éstatu-
tos de 1978. Quem entrou antes, não está
sujeito a ela. Depois, contesta a decisão do
Touring de cobrar uma taxa de recadastra-
mento.

Caso você seja um consumidor consciente
de seus direitos, defenda-se na Justiça. Basta
contratar um advogado. Com base na sentença
do Tribunal (apelação cível número 39.134), o
caminho já estara aplainado.

Microempresas
As recentes mudanças feitas pelo governo no

Imposto de Renda (IR) alteram no uso a situação das
microempresas.

Em primeiro lugar, o Decreto-lei 2.287, em seu
Artigo f. transforma em cruzados o limite máximo
de receita bruta para que uma empresa seja conside-
rada microempresa e fique isenta de Imposto de
Renda. Segundo a Lei 7.250. de 1984 (Estatuto da
Microempresa), as empresas que tivessem uma recei-
ta bruta de. no máximo, 10.000 ORTNS, estavam
isentas do pagamento de IR, considerando sempre o
valor da ORTN de Janeiro do ano base. Agora, estão
isentas todas aquelas cuja receita bruta não exceder a
CzS 800.000.00.

Esses CzS 800.000,00 correspondem a 10.000
ORTNS em janeiro de 1985. Na situação anterior ao
Plano Cruzado, esse valor cairia para cerca de CzS
300.000,00; levando em conta a inflação de janeiro a
dezembro, diminuindo muito o número de empresas
que poderiam ser consideradas microempresas. Co-
mo o novo decreto desconsiderou a inflação do ano
passado e manteve o limite em CzS 800.000,00, veio
na verdade beneficiar um número maior de empresas,
que agora, caracterizadas como microempresas, fica-
ráo isentas do pagamento do IR.

Outra mudança
Além disso, em seu Artigo 10, o novo decreto

diz que essa isenção é apenas para a pessoa juridica e
não a pessoa física proprietária ou sócia da empresa.
A tributação sobre a pessoa física não estava prevista
na Lei 7.250 e foi regulamentada através da Portaria
371/85, do Ministro da Fazenda. Segundo ela. o
sócio, mesmo que não retirasse qualquer dinheiro da
empresa, pagaria imposto sobre 5% do valor da
receita bruta, a título de pró-labore (que devena ser
inserido na cédula C de sua declaração anual de
rendimentos) e 5% a título de lucro (a ser inserido na
cédula F). Se as suas retiradas excedessem esses 10%,
o imposto recairia sobre o valor efetivamente reti-
rado.

O recente decreto veio regularizar essa situação,
uma vez que. em seu Artigo 10, está dito que os
sócios ou titulares das microempresas serão tributa-
dos de acordo com enténos fixados pelo Ministro da
Fazenda. Assim, tanto pode ficar mantida a portaria
já existente, como podem mudar as regras para
tributação das pessoas físicas, pois o ministro ficou
com amplos poderes para regulamentar a questão.

Viagens

Com esse compulsório de 25''! sobre
viagens para o exterior - tanto sobre os
dólares; como sobre as passagens —.o
ato de viajar para o exterior exige um
certo planejamento. Ao jçontráno do
compulsório sobre carros, álcool e gasoli-
na. o das viagens não seráBeyolvido. Mas
com algum jeitinho, você. poderá Jnbl.tr
ess.t imposição, sem tjcsrespcitá-la.

Imagine que você queira viajar para
Nova Iorque Pela tarifa normal, uma
passagem de ida c volta sairia por 1 ^10
dólares, ou C/S 23 7ffi,00 Com os 25%,
\,ii para CzS 2*í 687 Os vôos sácm .ipo-
n.is de São Paulo e do Rio Portanto, não
ha alternativa dl se ir até Manaus em
vôos domésticos, para depois prosseguir
em vôos internacionais.

Qual séria a alternativa '

Algumas agências de viagem brasUei-
r.is têm os chamados vôos fretados até
Orlando Por esse esquema, o viajante
compraria uma passagem em vôo fretado
ale Orlando, em aviões da V.isp ou
outras companhias do mesmo porte Fi-
caria em -120 dólares — que 6 a tarifa para
a chamada baixa estação Compraria,
também, um air pass (que será pago em
cruzados, através da conversão pelo cSm-
ptO oficial) que lhe da direito de viajar até
Nova Iorque. Sairia por 1W dólares. No
lotai, a tarifa cairia para 619 dólares.
Com os 25'"í, iria para 774 dólares, ou
CzS 10.7(M,(H) ou apenas 365? do va]$r
da tarifa normal.

Não deixe para adquirir as passagens
para vôos domésticos norte-americanos
nos Estados Unidos, pois nesse caso terá
de pagá-las em dólares adquiridos no
câmbio paralelo com um ágio muito
maior do que a sobretaxa de 25%.

Amplie sua viagem: São Paulo Mia-
nu. Nova Orleans/Los Angeles São Fran-
cisco "Nova Iorque São Paulo, pelo siste-
ma convencional, 1 parte aérea sairia por
2.07t» dólares, mais 514 dólares de com-
pulsono. No total, você teria de desem-
bolsar CzS 35.91SQQj seguindo o esque-
ma proposto, custo total cairia para C/S
14.169.00.

Há alguns pequenos inconvenientes
no vôo fretado, que podem ser facilmente
superados No vôo fretado, você tem um
prazo entre 4 e 30 dias para retornar Os
vôos não costumam ser diários. Em geral,
são dois ou trés por semana Mas, plane-
jando adequadamente, náo haverá pro-
blemas nem com a ida nem com a volta.

O Cone Sul

Para os países ao sul do país, o
esquema sofre algumas alterações. Uma
passagem de São Paulo a Buenos Aires,
ida e volta, sai por 482 dólares. Com
25%, ficaria em CzS 8.339,00; se optasse
pela tanía em grupo, sua passagem cairia
para CzS 5.34-6.00.

Mas há um alternativa mais vantajo-
sa. Primeiro, você compraria uma passa-
gem até Porto Alegre, por CzS 1.245,00
pela tarifa BTG (Brasil Turismo em Gru-
po), um esquema mais barato, de incenti-
vo ao turismo interno. Por esse sistema,
Você só poderia retornar num prazo entre
5 e 14 dias Lm Porto Alegre, você
compraria uma outra passagem, até Bue-
nos Aires. Ela lhe sairia por 175 dólares,
ou CzS 3.028,00, com os 25%.

Dólar

A alta do ouro foi provocada pelo
inusitado aumento do black (o dólar
comercializado no mercado paralelo).
O dólar valori/ou-se 12.86%, um de-
sempenho surpreendente para quem,
no início do mês, já estava nas alturas.
O black fechou o mês a CzS 23,78 —
71,2% acima do câmbio oficial, marca
registrada apenas nos tempos em que a
situaçáo cambial do país estava reduzi-
da a pó. O que não é o caso atual.

No mercado começa a se formar
um consenso de que o black está sendo
basicamente estimulado pelas opera-
çóes de contrabando. Tradicionalmen-
te. a fronteira sempre foi vendedora de
dólares, graças ao contrabando de café
e soja, do Brasil para os países vizi-
nhos. Nos últimos tempos esse movi-
mento cessou, em função de uma poli-
tica mais realista de preços de registro
de exportação. Por outro lado, aumen-
tou substancialmente o volume de con-
trabando de produtos e componentes
eletrônicos, sem que o governo se
disponha a tomar uma ação mais efe-
tiva.

Provavelmente a receita sonegada
por esse contrabando dana para cobrir
pane substancial do que o governo
pretende arrecadar com o compul-
sono.

Invista num Fundo 
que 

tem

um nome tão forte como o das suas ações:

Fundo lioyds de Ações. ©LioydsBank
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0 tradicional bife com 
fritas

tem muitas opções nutritivas

Preço de venda de telefone na

Barra sobe 370% em sete meses

Isabel Christina Pacheco

Há quem considere carne cie boi tão
essencial que. no momento, esteja pacan-
do até CzS 8 a mais. por quilo, para ter o
produto à mesa. Há. ainda, os que se
arriscam a comprar mercadoria sem o
carimbo da inspeção sanitária, como as
que são vendidas em algumas barracas da
Feira de Sáo Cristóvão.

Mas o consumidor que não for "car-
nívoro radical" | quiser, por um tempo,
esquecer o bife acebolado com batatas
fritas, deve usar a imaginação. Embora
pareça tarefa difícil pensar em substitutos
para os produtos básicos em falta no
mercado (carne, leite e derivados, batata,
cebola e ovos), as opções de cardápio
sáo, de fato, bem variadas e, em muitos
casos, ate mais baratas.

Oue tal. por exemplo, um bife de
fígado com aipim frito'.' A sugestão é da
coordenadora da Faculdade de Nutrição
da Uni-Rio, Ana Maria Wandelli. que
admite que a população tem de "abrir
mais a cabeça" em relaçáo a hábitos
alimentares. Diz ela:

— O hábito de comer bife com bata-
ta frita virou quase que um slogan, cheira
a algo importado, mercadológico. As
pessoas têm que estar mais abertas a
novas opções de alimentação, mais ade-
quada às nossas disponibilidades.

Situação do mercado
Em 15 minutos. Ana Maria Waldeli e

as nutricionistas Mirza Pinheiro Monne-
rat e Maria Lúcia Gomes citaram oito
opções de refeição que não incluem os
gêneros cm falta. Da carne seca com
abóbora à sardinha frita com pirão, todas
acompanhadas do tradicional feijão com
arroz, as variedades não passam dos CzS
10 por pessoa, ai incluída uma fruta de
época como sobremesa.

Dos gêneros em falta, a batata é que
deverá ter o fornecimento regularizado
mais rapidamente. É porque em final de
agosto, início de setembro, entrará a
grande safra das águas e aí o produtor
não conseguirá reter o produto no solo
por muito tempo, sob risco de perder sua
colheita. Por enquanto, os indícios sáo de
que, devido ao tabelamento. a produção
está sendo escoada para cidades do inte-
rior do Paraná. Sáo Paulo e Minas Ge-
rais, onde o controle da fiscalização é
menor e a burla à tabela da Sunab se
torna mais fácil.

O abastecimento de leite poderá tor-
nar-se mais tranqüilo em breve, com a
chegada do produto que o governo deci-
diu importar. Mas, por enquanto, é preci-
so madrugar no supermercado para con-
seguir um litro. Alguns derivados, como
o requeijão, também desapareceram. Pa-
ra quem não tem dado sorte em sua caça
aos laticínios, a coordenadora do curso
de Nutrição da Uni-Rio aconselha a com-
pra de leite condensado, que poderá ser
transformado em leite adoçado. com a
adição de até quatro medidas de água
filtrada, iquais à da íatinha.

Assim como o leite, a carne de boi
deverá ter mais oferta a partir da segunda
quinzena deste mês, quando começa a
chegar o produto importado dos Estados
Unidos e da Europa. Por extensão, a
demanda do consumidor por aves e ou-
tros tipos de carne tenderá a voltar aos
níveis normais, regularizando o abasteci-
raento.

O consumidor anda comprando mais
•ovos como alternativa, em lugar das difí-
ceis carnes. Mas o alerta das especialistas

jé válido: a gema do ovo tem muito lipídio
(gordura) e aumenta o colesterol no san-
gue. Convém usá-los com menos voraci-
dade. Em lugar das carnes, há a eterna e
barata opção da soja farta (com a qual o
brasileiro não consegue acostumar-se).

^ salsa,-ky y 
- batata
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Mas quem entende de nutriçáo e de
balanceamento energético recomenda a
tentativa.

E na carne de boi que a coordenado-
ra do curso de Nutrição da Uni-Rio mais
se detém. No Brasil — critica ela — tem-
se a síndrome de só comer carne de boi.
No máximo, o frango aparece como alter-
nativa eventual. Mas poucos recorrem ao
peixe, carneiro, leitão, cabrito ou coelho,
por exemplo". Ana Maria Wandelli não
aceita o argumento de que peixe custa
caro c aponta opções acessíveis: sardi-
nha. peixes pequenos, retalhos de file de
pescada e de viola. Para os consumidores
da classe média em diante, pode-se ín-
cluir camarão, crustáceos e peixes gran-
dcs (como badejo, namorado, cherne e
linguado).

Voltando às demais carnes, Mirza
Monnerat lembra algumas mais baratas
que a de boi: dobradinha, coração, rim,
fígado, coração, moela e os demais miú-
dos e vísceras, todos com propriedades
nutritivas equivalentes. Seu conselho é de
que se inclua na alimentação outras par-
tes do frango, além da coxa e do peito

(que andam sumidos das prateleiras dos
supermercados). Pescoço e asa. por
exemplo, são ingredientes fundamentais
numa suculenta canja.

As nutricionistas Ana Wandelli. Mir-
za Monnerat e Maria Lúcia Gomes de-
ram algumas sugestões de cardápio, ba-
lanceando proteínas, lipídios, vitaminas e
sais minerais. Em todas elas, a sobremesa
é uma fruta de época, que pode ser mais
barata ou mais cara de acordo com o
gasto na refeição. Todas as opções m-
cluem a dobradinha arroz-feijão, com
porçoes individuais de respectivamente.
1()0 gramas e 60 gramas. São elas:

— dobradinha com cenoura;
— bife de fígado com aipim frito;
— angu ou polenta com miúdos de boi

ou porco;
— sardinha frita com pirão e folhas

(espinafre ou bertalha);
— coração moído ou picado com

massas;
— carne seca com abóbora;
— miúdos de frango ou moela com

couve-flor, e
— canja ou sopa de feijão com legumes

e aparas de carne ("sopào").

O preço da substituição

Alguns dos substitutos sugeridos
para os eêneros de primeira necessi-
dade em falta no mercado não atra-
vessam nenhum problema de escas-
sez e têm preços bastantes convidati-
vos. A coleta de preços do JORNAL
DO BRASIL foi feita em supermer-
cados do bairro de Botafogo.

2,00Aipim (quilo)
Cenoura (quilo)
Chuchu (quilo)
Abóbora (quilo)
Espinafre (molho)

5,60
2,00
2,90
2,00

Agrião (molho)
Salsa (molho)
Cebolinha (molho)
Macarrão (quilo)
Queijo de Minas (quilo)
Coração de boi (quilo)
Fígado de boi (quilo)
Bucho (quilo)
Carré de porco (quilo)
Pernil (quilo)
Carne seca (quilo)
Sardinha (quilo)
Mortadela (quilo)
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D PORTO DO SOL

NÃO TEM

COMPULSÓRIO

E O TURISTA

VOLTA SEMPRE.

O Porto do Sol tem tudo para restaurantes com pratos de dar água na
o turista voltar, boca e barzinhos super aconchegantes

Conforto, segurança pessoal eficiente, Para chegar aqui você não
muito calor humano e a vida precisa pagar empréstimo

que você queria para ninguém Basta seguir
fm Guarapari ou Vitória, è sempre as nossas novas medidas,

a mesma maré mansa Piscina, sauna, Curtir o Porto do Sol compulsoriamente

PORTO DO SOL

\ ITORI4:
Av Dante Mi

Praia
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GLARAPARI
A\ Beira Mar 1
flitefónl (027) 2b 1-0011
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Tereza Cristina hobo

Não precisava nem a Telerj sus-
pender o plano de expansão para
que os preços no mercado paralelo
ae compra e venda e o aluguel de
telefones continuassem disparando,
só perdendo para as cotações imobi-
liárias. Os telefones da Barra da
Tijuca valonzaram 370% de janeiro
a julho, chegando, em alguns casos,
a atingir o valor estratòsférico de
CzS 90 mil — 6.536 dólares no càm-
bio oficial —. enquanto nos outros
bairros do Rio, o aumento foi de
160%. Mas é com o aluguel que se
ganha mais dinheiro. Dos Ct$ 300
cobrados no inicio do ano. o aluguel
chegou a CzS 1 mil no mês passado,
passou para CzS 1 mil 500 no início
da semana e fechou na sexta-feira a
CzS 2 mil. No período, a vanaçào foi
de 560%.

Os corretores de telefones
acham normal esta valorização em
um mercado com demanda reprimi-
da, que funciona na base da oferta e
da procura. Como não existe "mer-
cadoria" disponível, o preço costu-
ma vanar duas vezes por semana,
revela Hildeti Rodrigues, corretora
há 30 anos. com clientela formada.
Ela acredita que os preços deverão
mais do que dobrar até o final do
ano. ainda mais depois que a Telerj
cancelou temporariamente o plano
de expansão.

A variação dos preços dos telefo-
nes não só bateu a inflação, que
registrou uma taxa acumulada até
junho de 39,78%, como também
ganhou dos demais investimentos. O

dólar oficial valorizou 31%, enquan-
to no câmbio paralelo o ganho foi de
65.5% ao fechar na sexta-feira a CzS
24,50. A variação dó ouro foi um
pouco maior, mas os 76.4% no pe-
riodo de janeiro a julho ficaram
muito abaixo da valonzação dos tele-
fones.

Apesar de a Telerj só ter cance-
lado o plano de expansão esta sema-
na. na realidade há algum tempo não
se conseguia mais as fichas que de-
vem ser preenchidas e eram distn-
huidas pelo Unibanco, informam os
corretores. E na área da Cetel, o
plano de expansão atendia com prio-
ridade somente aos que pagavam à
vista.

Na Barra da Tijuca, o preço
oficial de um telefone é CzS 13 mil
894,51 mas so é encontrado no mer-
cado paralelo, onde o preço vai de
CzS 50 mil, chegando ate CzS 80 mil
ou mesmo CzS 90 mil no Recreio dos
Bandeirantes, onde a área está con-
gestionada, ou seja, não se pode
mudar o numero do telefone. Uma
explicação para esta excessiva valori-
zação nesta área é o fato de aurnen-
tar. cada vez mais, o contingente de
pessoas que mudam para lá, alem de
serem de alto poder aquisitivo.

Na Zona Sul do Rio. o preço
mais baixo é de CzS 32 mil. isto para
as áreas não congestionadas, o que
não acontece no Grajau. Maracanã,
Santa Teresa e Tijuca, onde a cota-
ção atinge até CzS 3S mil. No Cen-
tro, área supercongesttonada, um te-
lefone comercial esta custando CzS
68 mil no paralelo.

A agência Aba informa que saiu
do mercado de compra e venda por-
que estava dando prejuízo, preteri ti-
oo atuar agora so com aluguel, opi-
nião que não é compartilhada pela
corretora Hildeti. que atesta grande
liquidez no mercado, onde tudo que
é colocado é jogo vendido, com o
agente ganhando CzS 1 mil por nego- i
ciaçào/Mas há corretores que ga-
nham até CzS 3 mil. O mercado
estima que a Telerj deve realizar
cerca de 1 mil 200 transferências de
telefones por dia.

Hildeti criticá ainda o comporta-
mento de muitos corretores, que dão
informações sobre areas congestio-
nadas, fazendo com que as pessoas
aumentem o preço. As áreas tocha-
das, aquelas onde não se pode mu-
dar o numero, como é o caso da
Tijuca, Maracanã. Centro, Santa Te-
resa e Grajau. incluem-se neste gru-
po e, portanto, os telefones são mais
caros, o que não acontece no 1 e-
blon, Copacabana e Botafogo, por
exemplo.

Quem quiser comprar um telefo»
ne no mercado paralelo deve ter
prudência e disposição para fazer
uma ronda no mercado. 1; aconscr
lhável que o interessado não se limi*
te apenas a um único corretor, tanto
para comprar como para vender,
Alem de comparar preços, torna-se
também necessário se precaver con-
tra corretores de máíe, já que as
concessionárias — tanto a Telerj
quanto a Cetel — nao ?>e rcsponsábi-
lizam pelas operações realizadas nev
te mercado paralelo.
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2,00
1,50
1,50

6,70(minimo)
39,00
14,65
18,28
10,50
31.60
25,65
35,75
10,50
29,00
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Orquestra Sinfônica Brasileira
apresenta no

Teatro Municipal

Quarta-feira. 6 de agosto às 21 horas
6. Coní erto da Serie Noturna

Antonio Menezes, violoncelo

M ARLOS NOBRE - Abertura Festiva
BLOCH - "Schelomo" - Rapsódia

Hebraica para violoncelo
e orquestra

TCHAJKOWSKY - Variações sobre um
tema para violoncelo
e orquestra

L1SZT - Mazcppa

Sábado. 9 de agostlàs 16 30 horas
ò Concerto da Sérit \ espera!

Nelson Freire, piano
GUERRA FEIXE Assimffiçóes
CHOP1N - Concerton ' 2 para piano

e orquestra
RIMSkl-KORSAKOY-Schehcra/ade

Ingressos à venda
na bilheteria do Teatro

Recente Jorge Rotter

Apóíel - MLNC-FUN.ARJ

© Lufthansa
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9M DUPLA QUE FAZ SUCESSO
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SE VOCÊ QiZER í SO COMPARAR

DIGINET-XT (CRT-DG/XT) 0 MICROCOMPUTADOR MAIS VERSÁTIL DO MERCADO
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Totalmente compatível com
IBM' -PC/XT
Memória RAM com 256 KOytes

i expansão possível ate 768 Koytesi
Monitor 720 x 348 lana resolução)
Saídas paralela e sgrial

e 8 slots de expansão
Controlaoor ae vídeo mono (Hercules)

ou policromático (RGBi

Fonte 150W
• Reloqio calenda-o

0 mel® àcabamen'r co merc íao
Emulação de terminais IBM \

Burroughs e outros.
Winchester opoonjh '.0 20 40
72.85 140. 190 Mfa)
Garantia dupla da CRT e oo fabngnte
(Basic Eletrônica)

Você ainda leva a orientação, assessoria. manutenção e
assistência técnica oa CRT E só querer.

Peça umo
demonstração ou
venha a CRT.

ESTABILIZADOR CRT-PC plus

0 CRT-PC plus. concjicionador de linha, está dimensionado para
atenoero consumo de microcomputadores na configuração de ate
4 drives Winchester ou fita Streamer e impressora de ate
400CPS (0EM-BK). Preço promocional (consuíte-nos)

CRT-PCV
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ESTA É A OUTRA DUPLA QUE FAZ SUCESSO
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Fotos de Viviane Rocha
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Ateneia Feijd

A
! Ainda nao se pode afirmar que
Wjam consumidores, muito mcnos
tativos. Mas em tcrmos dc footing
cerca de 1(H) mil pcssoas tern passca-
Ido diariamcnte pelo NortcShopping
•— o primeiro do suburbio carioca.
flas desccm dos onibus das 20 linhas
fie coletivos que passam na porta e
fcaltam dos carros que lotam constan-
lemente as duas mil vagas do estacio-
ramento. Essa efervescencia de pu¬
blico mantem em alta a expectativa
dos comerciantes das 165 lojas —
inauguradas ha uma semana — que
)a se langaram contando com urn
faturamento global estimado em CzS
300 milhoes por mes. Depois d£
terem passado por urn susto.
j O primeiro impaeto diante d;
multidao que eongestiona os corre
dores do shopping da Avenida Su
burbana atemorizou ate os negocian
tes mais experimentados. (Afinal, (
liluguel das lojas varia de CzS 10 mi
a CzS 80 mil, alem do percentua
fcobrado sobre as vendas.) E enquan
Jo na Zona Sul e na Barra da Tijuci

vestuario dos pretensos eonsumi
dores e quase uma extensao da
joupas expostas nas vitrines, no Nor
teShopping o traje das pessoas quasi
itiada tem a ver com o que Ihes est;
Sendo oferecido. Para alfvio dos lo
iistas, entretanto, eles puderar
fconstatar que esse aspecto culture
Iraz um fator recompensador par
geus negocios. A maioria dos fregue
ses simples e conservadorament
ycstidos paga em dinheiro vivo e
fista.
j.'tara de pobre, bolso cheio"

' Na Bishop, por cxemplo, um
furminha de oito vendedores jover
jj 

*brincalhoes, "embalada" diret;
jnente da Zona Sul para Del Cast
Bio, se confessa deslumbrada com
Bova clientela. Eliane da Silva, I

Jnos, 
veterana em vendas no bairi

e Ipanema, informa o motivo c
alegria.
- — Isso aqui e uma surpres
fcntra gente na loja com cara (
|obre e com bolso cheio. Pode ere
Jira Cz$ 800,00 em notas de verd

-.V"> 1

O entrr-e-sai do publico sustenta a expectativa dos comerciantes das 165 lojas 1 na • ristma. no autu- < a mm a. ' ' •/" '¦ " 41

Fotos de Viviane Rochadomineo, 3/8/86 Economiacadernoao

nori ver tem"As roupas das vitrines em nada se parecem com as dos potenciais consumidores. Mas no parque
»r

Subúrbio mostra 
que 

também sabe consumir

Atenéia Feijó

\ Ainda não se pode afirmar que
«ajam consumidores, muito menos
fcativos. Mas em termos de footing
cerca de KM) mil pessoas têm passea-
cio diariamente pelo NorteShopping

o primeiro do subúrbio carioca,
pias descem dos ônibus das 20 linhas
fie coletivos que passam na porta e
fcaltam dos carros que lotam constan-
lemente as duas mil vagas do estacio-
ramento. Essa efervescência de pú-
blico mantém em alta a expectativa
dos comerciantes das 165 lojas —
inauguradas há uma semana — que
lá se lançaram contando com um"faturamento 

global estimado em Cz$
300 milhões por mês. Depois de
lerem passado por um susto.
| O primeiro impacto diante da
multidão que congestiona os corre-
dores do shopping da Avenida Su-
burbana atemorizou até os negocian-
tes mais experimentados. (Afinal, o
liluguel das lojas varia de CzS 10 mil
a CzS 80 mil, além do percentual
Cobrado sobre as vendas.) E enquan-
j[o na Zona Sul e na Barra da Tijuca

vestuário dos pretensos consumi-
ilores é quase uma extensão das
poupas expostas nas vitrines, no Nor-
teShopping o traje das pessoas quase
liada tem a ver com o que lhes está
Sendo oferecido. Para alívio dos lo-

{"istas, 
entretanto, eles puderam

onstatar que esse aspecto cultural
traz um fator recompensador para
seus negócios. A maioria dos fregue-
sçs simples e conservadoramente
vestidos paga em dinheiro vivo e à
Fista.
ji^Cara de pobre, bolso cheio"

' Na Bishop, por exemplo, uma
furminha de oito vendedores jovens
ç 

*brincalhões, "embalada" direta-
piente da Zona Sul para Del Casti-
lho, se confessa deslumbrada com a
Bova clientela. Eliane da Silva, 29

Ínos, 
veterana em vendas no bairro

e Ipanema, informa o motivo da
alegria.

— Isso aqui é uma surpresa.
£ntra gente na loja com cara de
fíobre e com bolso cheio. Pode crer.
fira Cz$ 800,00 em notas de verda-

de, numa boa. Sem recorrer a che-
ques ou talões dc crédito.

Ela descobriu que o ato dc con-
sumir naquele território não faz par-
te do cotidiano. Em compensação,
quando se da. tem toda uma pompa
de grande acontecimento, com parti-
cipação da família inteira. A partir
dessa observação, os vendedores en-
tenderam que os"conservadores"
são os pais, os tios, a parentada mais
velha, inibida em usar os últimos
lançamentos da moda. Em contra-
partida, esforçam-se por vestir os
filhos adolescentes no rigor da mo-
dernidade — absorvido como uma
questão de status.

Esse comportamento é logo
comprovado. Ana Cristina desfilava
diante das vitrines com a desenvoltu-
ra de seus 15 anos, caprichosamente
produzida por sua mãe — a professo-
ra primária Odete da Consolação
Resende. Nenhuma das duas se
constrangia com o disparate dos esti-
los adotados por elas na maneira de
se vestirem.

De calças compridas, blusa e
casaco simplórios e discretíssimos. a
professora não disfarçava o orgulho
da atenção que a filha despertava no
povo. De tênis abotinado vermelho,
meias longas brancas, saia jeans jus-
tinha, camisão axadrezado em cores
berrantes com o colarinho fechado
por um broche e chapeuzinho"coco"
de feltro vermelho na cabeça, Ana
Cristina era "um luxo só". Morado-
ras nas imediações, visitavam oshop-
ping pela segunda vez. Com uma
reclamação: a mãe não encontrava
roupa para seus próprios padrões.

A moda das butiques não
atende as mulheres da minha idade.
Elas são muito bonitas para as jo-
vens e para quem tem corpo de
manequim.

Odete tem um corpo bem pro-
porcionado e 39 anos...

Fazendo coro às queixas da pro-
fessora, Marlene Matos Mendonça,
49 anos e acompanhada da cunhada,
nora e sobrinha, desabafava:

A gente que é casada, mora
no subúrbio, não tem condição de

acompanhar a moda. As peças mais
populares são dirigidas à garotada.
As mais chiques, além de caras,
vamos usar onde? Só num casa-
mento!

Estratégia para desinibir
Não era à toa que Nilccia dc

Oliveira Bahawan, 34 anos e gerente
da loja Thcernobil provocava um
verdadeiro rebuliço no recinto. To-
dos os olhares a seguiram no trajeto
da lanchonete, onde fora comprar
um suco. De botas longas de saltos
altos e finos, trajava um dos ousados
modelos da butique (conjunto de
três peças: saia longa, colete e capa)
como estratégia de venda. Ou seja,
desinibir o mulherio para roupas
mais audaciosas.

Dá certo. As freguesas cn-
tram aqui procurando o modelo da
roupa que estou vestindo.

A Thcernobil, considerada "ca-
ra" pelos visitantes comuns do shop-
ping — os preços variam de CzS 290
a CzS 4.900,00 —, também tem sido
alvo de brincadeiras. Tais como: "Ai
dentro está muito contaminado?"

A maior estupefação ficava por
conta das saias de jean rasgadas,
vendidas a CzS 433,00, na Vírus.
"Essa moda é excêntrica demais!",
comentava Maria Aparecida, acom-
panhada do marido que não quis se
identificar, dizendo-se apenas médi-
co e morador no Grajau.

Para compensar, cinco adoles-
centes admiravam visivelmente se-
duzidas os "rasgadinhos" da nova
onda no vestuário. Adriana Dias, 16
anos, iniciou até uma polêmica entre
o grupo. Ao dizer que 

"roupa rasga-
da" era só para Zona Sul, porque no
subúrbio ninguém ia entender, Katia
Barbosa, 13 anos, rebateu.

Se a loja veio para cá trazen-
do a moda da Zona Sul. a gente deve
usar também!

As cinco, pertencentes à cias-
se média suburbana, dc famílias com
uma renda mensal em torno de CzS 8
mil a CzS 10 mil, contestavam os
preços. Adriana era a mais enfática:

Veja as roupas que estamos

usando. É tudo moderninho. Essa
minha blusa dc malha comprei por
CzS 90,00 no Méier. Uma saia pela
qual estamos acostumadas a pagar
CzS 150,00, aqui. praticamente a
mesma custa CzS 400,00. Fica pe-
sado...

Uma das vendedoras da loja de-
fendia os preços estabelecidos afir-
mando que eram baratos em relação
aos shoppings da Zona Sul.

A presença masculina era marca-
da pelos chefes das famílias, no pa-
pel de patrocinadores das compras.
Consumidores não se viam. Embora
a rapaziada esteja solta por lá, dando
um colorido especial ao footing: a
paquera. O Norte Shopping além, de
centro consumidor, está desempe-
nhando a função de uma grande
praça de lazer. Afinal, faltava um
ponto de encontro da juventude,
onde houvesse conforto e segurança.

Tanto assim, que a "praça da
alimentação" é onde se concentra o
maior movimento. Nos fins de tarde,
as filas para as 12 lojas dc comida se
enroscam num grande congestiona-
mento de pessoas ávidas para come-
rem pizzas, hambúrgueres, sorvetes
e principalmente patinhas de siri.
manjubinhas e fiadas de camarão
frito ao espeto. Bem ao gosto local.

Recém-inaugurado, sem o apelo
das ofertas de fim de estação, o
shopping consegue ter uma loja em
liquidação. A Toulon. Com pontos
de venda em Madureira, Rio Sul,
Copacabana, Ipanema, Olaria. Tiju-
ca e BarraShopping, ela trouxe os
artigos das outras lojas para liquidar
do Norte Shopping. Resultado: su-
cesso total. Aquele blusão de mole-
ton tão sonhado de CzS 700,00 pas-
sou para a faixa dos CzS 300,00,
atingindo exatamente o adolescente
— o "consumidor nobre" no merca-
do de roupas daquela região.

O gerente geral do shopping.
Délcio Lage Mendes, reconhece a
necessidade de um calendário de
promoções. Já está em seus planos
alguns projetos para a moda, no mês
de setembro, e direcionados para a
criança, no mês de outubro.

— A nossa função é atrair o
publico. Vender, o problema e do
lojista. Por isso cabe a nós trazer os
golfinhos de Miami. Até novembro,
estarão aqui.

l ie lamenta não ter conseguido
uma loja de discos, que sempre lun-
ciona como uma boa atração. Mas a
viabilização do hipermercado, como
o Carrefour, inaugurado antes, fun-
cionou como "âncora" para imole-
mentação do shopping. Agora c pie-
ciso investir nas "âncoras" menores,
que atuarão no projeto de expansão
(no terreno ao lado): cinemas e tea-
tros.

Professoras e "antigas" consumi-
doras do Barra Shopping, Rosa Fer-
reirl e Enu Rocha apontam a falta
de uma livraria e de uma casa de chá
no novo centro comercial. Rosa, de
Jacarepaguá. Emi, de Caxambi,
acreditam que agora dá para superar
o "preconceito de suburbano". Elas
observaram que na Barra há mais
opções, mas menos lojas com preços
acessíveis. Emi. a mais entusiasmada
e crítica, dá seu recado.

— Nessa zona, o melhor apelo
para trazer o público é oferecer o
máximo de lazer. Por enquanto es-
tou vendo muita moda e pouca comi-
da. Suburbano adora uma comilan-
çazinha. E festa.

Para conferir, já existe "a praça
da alimentação" sempre superlotada
e o "Play-Norte" — o parque de
diversões onde a maior alegria é dos
pais. Por coincidência ou não, a
escolha dos carrosséis sempre recai
naqueles em que são obrigados a
acompanhar os filhos.

No balanço geral, o saque maior
está sendo da vendedora Eliane da
Silva, a que veio da Bishop de lpa-
nema.

— O pessoal aqui é superam®
toso. Tem medo das novidades e por
isso não sabem o que comprar. Pura
timidez. A gente então ajuda, trata
com carinho, chama pelo nome, dá a
maior atenção. Aí, quando o freguês
volta, é um barato. Volta íntimo,
abraçando e dando beijo no ven-
dedor.
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Trol lança

novos produtos

e legue cruzado
São Paulo \ empresa do mi-

nMro da Fazenda investe e vai berjh.
obrigado 1 ntre as quê (abric.mi
brinquedos, toi das poucas que nio
pediu ifoncoraiita nos anos de reces-
são, dos quais saiu com suas tinanças
equilibradas, ao decidir privilegiar
suas demais linhas de produção. O
passo seguinte consistiu na iinplanta-
ção de um austero programa de
modernização admmistiativ.i e tçc-
nologica, com uma diminuição signi
ficativa dos custos dc produção. Dcs
sa forma, nem a necessidade dc
conceder um aumento de 12,5 aos
funcionários abalou a estrutura orça
mentária da empresa

- Sim, a 1 rol adaptou se total
mente à filosofia do Plano Cruzado
— garante Gabriel FeSçirá de Pau
laj presidente e socio dò ministro
Dilson l imai o no grupo, açora,
alem de fabricante de brinquedos e
utilidades domesticas, um importas-
té produtor de componentes indus
tnais para as montadoras de ejjetro
domésticos e auí&móveis. eictiodo
mestiços portáteis, embalagens in
tíustriais, raquetes pralissionais de
tênis e outros pro dutos Sem falar
de uma empresa de processamento
de dados c da rede de lojas 1 )ukinha
este o único ramo em que o grupe
não pretende eicscei

Apesar do ministro I unam
(maior acionista da liol) tei sc
transformado num duro oponente th
onda de greves por aumentos sala-
riais, sempre na dctcs.i do Programa
de Estabilização da Economia, o
reajuste salarial aos 2 mil 650 funcio-
nários do grupo parece ter sido ab-
sorvido com naturalidade pela atual
diretoria, ainda que tenha ocorrido
sob uma ameaça de greve, no inicio
de julho, segundo o Sindicato dos
Plásticos de São Paulo.

Para o diretor financeiro da 1 ml,
Floriano Contado do Amaral Cnir-
gel] a política salarial da empicsa
previa o reajuste no orçamento para
este ano. Um orçamento que sc
tornou ainda mais rígido a partir de
27 de fevereiro, pois o Plano (. niza
do. posto em prática por I unaro -
ex-presidente da empresa, cargo que
deixou no começo do governo Sar-
ney, para ocupar a presidência do
BNDES—, determinou maior aten-
ção ainda com os programas de reiiti
ção dos custos e aumento da prodiiti-
v idade.

Mas a reviravolta na Trol come-
çou bem antes da cruzada do miujs-
tro da Fazenda contra a inflação. A
cruzada interna foi motivada pela
recessão e pelo fato de que. até 197^,
a divisão de brinquedos — cujo c.ir
ro-chcfe e a linha play-mòbil cor
respondia a 60ri do faturamento,

— O problema e que, na epoeo,
o crescimento galopantc da inflação
inviabilizou os negócios — conta
Gabriel Ferreira de Paula A partir
de 1980, a empresa decidiu livti pyra
.eus clientes o prazo máximo de ,9u
dias, como forma de adaptar-se a
nova realidade e poder expandir ou
tras linhas de produto. Assim, brio-
quedos respondem hoje por apenasquec
30$30% do faturamento, enciuanto com-
ponentes industriais subirani para
55%. O restante vem principalmente
da linha mais tradicional as utilida-
des domésticas de plástico.

Paralelamente, explica Gabriel
de Paula, iniciou-se o processo de
reformulação gerencial, com o fim
da administração por função c o
começo da administração divisiona-
da. na qual o diretor do departamen
to é o único responsável por toda a
operação setorial. E surgiram as iti-
visões, algumas das quais ja total-
mente independentes da Trol.

São elas: Gisele (brinquedos, bo-
necas. raquetes de tênis), embala-
gens (bomnonas e demais recipientes
para líquidos industriais), koning
(eletrodomésticos portáteis, confio
ferros elétricos e secadores). 1 ocan-
tinia (montagem, decoração e acaba-
mento de peças industriais), ( ibrape
(moldagem de plástico — faz trab.v
lho para as demais divisões do gru-
po). Trol Mecânica (projetos e fabri-
cação de moldes). Distribuidora (dl-
visão de serviços, como vendas na-
cionais, armazenamento e entrega
de produtos para os clientes), Trol
Amazonas (peças industriais) e In-
brima — Industria de Brinquedos de
Manaus (produz brinquedos que de-
pendem de componentes impor-
lados).

O ultimo sucesso da Inbnma e a
linha Tente (blocos para montar),
com tecnologia desenvolvida na I s-
panha, que vendeu 4 milhões de
dólares no mês de lançamento

— Mas este é apenas um exem-
pio do que temos conseguido ~r
observa Gabriel de Paula Nà
verdade, o Plano Cruzado tem sido
muito bom para a FrOl. apesar dos
problemas de adaptações qut comp
todas as demais empresas do pais.
nós sofremos.

O grupo, que se prepara para nn
futuro se juntar aos maiores do país,
esta investindo cerca de CzS 4ii mi-
Ihões em 1986. também como resiHj
tado do Programa de Estabilização
da Economia, que acabou com a
inflação e reduziu os juros. A empre-
sa tem andado sem qualquer inierfô-
réncía de Dilson Funaro. desd^ que
ele assumiu a presídencia do
BNDES, em março de !'<>••

O entre-e-sai do públ
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Governo diz 
que 

não há truque no cálculo do déficit

BNDES acha que baixa

produtividade 
explica

em parte falta de leite

Míriam Leitão

A julgar por um estudo preparado esta semana no
BNDES, há mais do que sabotagem na crise do leite. Na
verdade o aue se constata no estudo preparado pelos
técnicos do nanco é que a produção brasileira é profun-
damente amadora, a produtividade é baixíssima — 80%
dos produtores se contentam com a impressionante
marca de dois litros por vaca/dia — e é comum ate entre
os grandes produtores a prática de utilizar-se para a
ordenha o gado criado para o corte, ou o abate do gado
leiteiro. Alem disso, constata-se que a qualidade do leite
brasileiro é baixíssima, principalmente porque não há
uma diferença de preço que incentive à melhoria da
qualidade, o rebanho é cuiaado com técnicas rudimenta-
res e o gado não recebe nenhum suplemento alimentar.
A falta desta alimentação adequada faz com que a
produção caia em algumas áreas até b()% na entressafra.

O Estudo recomenda que o BNDES passe a incenti-
varo setor de produção leiteira no país, não exatamente
no segmento industrial, onde há capacidade ociosa, mas
na área rural 'Dadas as dificuldades atuais para atendi-
mento do mercado, acreditamos que o banco poderá
estabelecer alguns critérios para atuação com vistas a
obtenção de resultados de curto prazo, atuando funda-
mentalmente sobre a capacidade produtiva" recomen-
dam os técnicos à direção do banco. A decisão já tomada
é que o apoio à produção de leite seja incluída no total de
recursos destinados ao apoio à agricultura: 1,3 bilhão de
cruzados. De qualquer maneira se a demanda por
recursos for maior do que este total, haverá remaneja-
mento de verbas dentro do banco que pretende iniciar
imediatamente a liberação de dinheiro para o apoio à
produção de leite.

Este apoio não terá reflexos imediatos. Na melhor
das hipóteses, os resultados virão em um ou dois anos. E
a solução proposta pelos técnicos é simples: investimento
na melhora da alimentação do gado, que provocaria um
imediato aumento de produtividade.

Industrial
Cerca de 85% das usinas de beneficiamento e 74%'

das fábricas de leite em pó estão instaladas na região
sul/sudeste produzindo 76% do leite sob inspeção fede-
ral. As fabricas de leite em pó têm capacidade para
processar 37% da produção brasileira, cerca de 11,5
milhões de litros, mas estão atuando com 25% a 30% de
capacidade ociosa. Estes dados sustentam a tese do
BNDES de que o mais importante é investir na produção
leiteira e não no segmento industrial.

Apesar disto, o banco já decidiu que ao contrário
de qualquer investimento na área agrícola não será
exigido do setor industrial leiteiro a apresentação de
programas 

"inclusive 
porque acreditamos que a deman-

da continuará pequeija no curto e médio prazo".
Problemas

Ao analisar a estrutura da oferta de um estado
como São Paulo, o banco descobriu que a produção de
leite está profundamente dispersa entre os mais de 80 mil
produtores do estado. Cerca de 80% deles são pequenos
produtores, ou seja, que produzem menos de 100 litros
por dia. Todos juntos, entretanto, respondem por ape-
nas 15% da produção. O resto fica com os méaios
produtores — aue produzem mais de 200 litros/dia — e
os grandes produtores.

A produtividade é mais baixa entre os pequenos,
chegando à cifra impressionante de dois litros/vaca dia e
há uma explicação para isto: "A criação em regime
extensivo com pouco ou nenhum complemento alimen-
tar, principalmente entre os pequenos e médios produto-
res, é possivelmente a principal causa da baixa produtivi-
dade". Isto torna a produção leiteira profundamente
vulnerável às oscilações sazonais: "a redução da produ-
ção chega a 60% na entressafra".

No diagnóstico do banco, um dado para deixar
aualquer consumidor brasileiro inquieto: "a 

qualidadeao leite é em geral considerada baixa, principalmentedevido à falta de maior cuidado nas fazendas". A solução
proposta pelo estudo é ser adotado no país mecanismo
de diferenciação de preço segundo a qualidade que
incentivaria naturalmente a busca de qualidade e o
aumento dos cuidados na produção.

A freqüente utilização do gado de corte na orde-
nha, e o abate de matrizes são os responsáveis pela
instabilidade na produção do leite. "Os 

produtores,
grandes, pequenos ou médios, costumam vender suas
vacas sempre que o preço do gado de corte se apresenta
atrativo". No item "Técnicas de manejo e produção"
outra notícia ruim: "em 

geral o grau de instrução do
produtor médio é baixo, e conseqüentemente sua abertu-
ra à aceitação da introdução de técnicas novas é peque-
na". Por isto. qualquer mudança nesta área e introdução
de técnicas para melhoria do rebanho implicará um
trabalho de médio ou longo prazo. O diagnóstico termi-
na propondo, além de medidas, de apoio a curto prazo,
um longo trabalho de aprofundamento das análises
regionais, paciência no convencimento aos produtores
para o uso de técnicas novas e investimento em matrizes.

Pão de Açúcar usará TV

nas lojas para vender
Sáo Paulo — Os 3 milhões de consumidores que

Passam 
mensalmente pelas sete maiores lojas da rede

ão de Açúcar de Supermercados terão a partir de
setembro uma surpresa: cerca de 40 aparelhos de TV
estarão espalhados em cada loja exibindo a progra-
mação de uma nova emissora, a TV Doçura, que
apresentará dicas, horóscopos e anúncios de ofertas e
produtos através de conhecidos atores de novela. A
partir de 1987 esse sistema estará nas lojas cariocas.

— A nossa idéia é fazer chegar ao consumidor,
exatamente no momento em que ele está tomando a
dedsão de compra, uma mensagem dizendo-lhe. em
tom direto e coloquial, que na gôndola à sua direita
existe uma determinada oferta — explicou ontem
Jeand Grinfeld, gerente-executivo da Pão de Açúcar
Publicidade Ltda, que desenvolveu essa nova mídia
em conjunto com a Supermarket Propaganda e Pro-
moções, que será a responsável pela produção da
programação que começara às 8h e irá até as 22h,
quando fecham as lojas.

Segundo Grinfeld, essa idéia foi posta em pratica
no ano passado, em caráter experimental, no Jumbo
do Jabaquara (bairro da Zona Sul de São Paulo) e os
resultados, em termos de incremento nas vendas, foi
considerado tão positivo que a empresa decidiu
amplia-la. Alem da loja do Jabaquara, a TV Doçura
entrara nu ar em mais seis lojas: Jumbo Aeroporto,
Jumbo < "sasco, Santo Amaro. Brigadeiro, ferro

ora e Hiperbòm Pompeia.
Para a implantação do projeto, foram necesjsá-

rios investimentos da ordem de CzS 1 milhão e o
retorno esperado pelo Pão de Açúcar é de CzS 2
milhões por mês. veiculando apenas metade do
espaço publicitário. Cada anunciante devera fazer
uma programação de. no mínimo, uma semana, ao
custo total de '2$ 17 ffiil 600 cruzámos

Altair I hur\

O governo pude ficar tranqüilo que não
vai ser desta vez que ganhara o Oscar §e
efeitos especiais, como sugeriu na semana
passada o ex-ministro do Planejamento Antõ-
mo Delfim Neto. Ouem garante isso c o
economista Francisco Lopes, professor da
PUC do Rio de Janeiro e assessor especial do
ministro do Planejamento. João Sayad, que
ajudou a elaborar o Livro branco do déficit
publico, que veio a tona junto com as medidas
de ajuste ao Plano Cruzado.O atual governo teve a coragem de
enfrentar essa questão do déficit de modo
transparente, expondo todas as contas, ao
contrário dos governos passados que sequer
tinham uma medida para avaliá-lo — afirmou
Chico Lopes. F.le rebate a insinuação do ex-
ministro Delfim Neto, assegurando que "o que
houve no passado, com a conivência do Fundo
Monetário Internacional, foi um processo de
escamoteamento das contas públicas". Para
ele, boa parte do gargalo a que o estado
brasileiro foi submetido na questão do finan-
ciamento de seus investimentos foi uma decor-
rência da aplicação de políticas nuicroeconó-
micas erradas do passado.

Na opinião de Chico Lopes, nos últimos 10
anos o estado absorveu de modo crescente
todos os encargos da dívida externa e, por
conta disso, expandiu brutalmente o volume
da sua divida interna.

Houve, na verdade, um processo de
socialização. O chamado rombo do orçamento
do governo resulta basicamente de encargos
financeiros — afirma o economista. E esse,

aiiàs, o diagnostico que norteia os objetivos do
Plano de Vicias estabelecido pelo governo.

Na análise do governo, a questão do
déficit público sempre foi colocada para a
população como uma medida do desperdício
do governo, de seu prejuízo mesmo, í"om o
Livro branco, os seus estrategistas querem
reverter esse quadro e mostrar um novo enfo-
que para o problema.

A metodologia do FMI para medir o
déficit público inclui o setor financeiro do
governo dentro da necessidade global de ti-
nanciamento do setor público. O critério que
adotamos, ao contrario, não contempla esse
segmento porque predomina a idéia de que o
setor financeiro e intermediário - define
Chico Lopes.

Na visão ortodoxa do Fundo Monetário
Internacional, as necessidades de financiamen-
to do setor público como um todo são conside-
radas como déficit.

— Isso corresponde a uma visão moneta-
rista da coisa. O FMI esta interessada em
saber qual e o impacto do setor publico em
termos de financiamento — completa Chico
Lopes. Para ele. a metodologia que o governo
está adotando é mais avançada do que a do
FMI. L, se o governo adotasse o critério de
medida do FMI, se chegaria a um número
menor do que os 4,2r<f que estão no livro
branco como necessidade de financiamentos
aos investimentos."

A novidade que o "livro branco" traz para
O novo enfoque da questão do déficit é o
conceito de déficit corrente. "E importante ao
se avaliar o déficit — explicou — o que o
governo esta querendo: existe uma clara sepa-

ração entre gastos correntes (despesas com
pessoal e consumei) e gastos de capital; quesigniftcaj| recursos para investimentos em pro-
jetos de geraçãò de energia elétricas cònstru-
çao de estradas, armàzéns, etc." O déficit
corrente apenas loi calculado pelos economis-
tas do governo em lUW do Produto Interno
Bruno. Isso e mais que finánçiávcl com a
expâiisao normal da quantidade de moeda quevem pelo crescimento econômico — assegura
Chico 1 opes, garantindo também que não há
truques na conceituarão do déficit publicobrasileiroA razão por que o hstado precisa se
financiar e porque ele precisa crescer - resii-
me Chico Lopes, Não existe corte de gasto queresolva essa questão básica, segundo ele. O
governo perdeu sua capacidade de poupançaar investimentos a base de 4rr do

por isso, partiu para fazer um compul-
sório sobre o consumo.O governo poderia ter evitado toda
essa discussão estéril se entra 110 índice ou não.
aplicando o compulsorio diretamente sobre
renda Mas preferiu o preço porquê não queriirar recursos da poupança mas do consumo.

As últimas medidas adotadas pelo governovisam, pelo diagnóstico" do economista da
PUC, reverter ò quadro de endividamento
interno que o estado brasileiro assumiu nos
últimos anos, já que "boa parte do caroço queo Estado vive hoje e o resultado de políticasmacroeconômicas erradas 110 passado". Para
não emitir moeda, o governo acabou tendo
que expandir a dívida interna a taxas cresceu-
tes e "se financiava emitindo dividas"; E isso,
11a opinião de Chico Lopes, o que o governo

Necessidades de. financiamento
do setor público

comparações internacionais
(como % do PIB)

para realiz
PIB e. por

PAISES I1983I1984I1985
Estados Unidos 4.1 3.4 3,9
Japao 3,5 2.7 1,7
Alemanha 2,5 1.2 1,2
Franga 3,1 28 3,3
Reino Umdo 3,7 3.8 3,4
Italia 12,4 13,5 13,4
Canada 6.2 6,3 6,5,

FONTE: OECD — Economic OutlooK,
1986.

quer evitar, "quer baixar ao máximo a taxade
juros dos títulos, que sáo moeda e como (ais
não deveriam ter remuneração alguma".

Chico Lopes esta convencido de que as
contas públicas brasileiras estão equilibradas e
dentro de parâmetros aceitáveis, se compara-
das com as necessidades de financiamentos do
setor publico de outros países Se o Brasil,
como estima a Seplan, terá uma necessidade
global de financiamento do setor publico da
ordem de 4.7rí do PIB. países como .1 Italiie
o Canada apresentam necessidades maiores.

— Estamos 110 caminho corieio — enfati
zou Francisco Lopes.

O Dia dos Pais está chegando,

^¦Vamos 

escolher 
juntos

o 
presente 

dele?

10 de agosto-dia dos pais

Conjunto para
churrasco 10 peças- em cerâmica. Em
caixa de pinus,
ideal para presen-
tear.

De CzS 875,00 por
00

CzS 790;

/ Reldncumentcn AvCa
( Exclusivo 1

Master Esportes - emocionante jo-
go de perguntas.
De CzS 299,00 por CzS 259,00

War - o jogo da estratégia.

Oe CzS 249,00 por CzS 199,00

Kit S.O.S., com 6 chaves
de fenda

Preço Baixo
é Sears! Cz$

Use as
facilidades do
Cradi-Saara:

TUDO EM ATE
4 PAGAMENTOS

IGUAIS.
VSEM ENTRADA!

Poltrona reclinável TV Relax

Preço Baixo é Sears! CzS 5.690,00
A única que reclina sem desencostar da parede.
Reclinação conjugada com a banqueta embuti
da. Revestimento em korino castanho.

f Poltrona reclinável com balanço
TV Position

7.690,'00De CzS 8.590,00 por CzS
Assento e encosto moldados em espuma
macica, com revestimento em korinoiruir-
rom Reclinação con|ugada com banqueta
embutida.

95:00

Kit guarda-garrafas
Lenços masculinos. Embalagem
com 3 unidades.

De Cz$82.00 por Czí 65,^"cada De CzS82,00 por CzS 67/00

15% DE DESCONTO NAS LINHAS
CAPTAIN PETUNIA E PIMENT PETÜNIA

Creme de
barbear 90 gEspuma do
barbear 90 gAfter Shave 120 ml
Colônia 120 ml

Desodorante
corporal 250 mlShaving
Cream 90 gAfter Shave 60 mlColônia 60 ml

Colônia Citro de Rastro 120 ml.

70,00

I

Cinto de couro bicolor. Várias co
res. Tam.: 85 a 105.

mn °(
Preço Baixo 6 Sears! CzS IVfV»/ Beer Kit - com vários acessórios

para fazer, de cada vez, até 33
garrafas de cerveja.

\ Preco Balxo OQQ 00
6 Sears! CzS

Cuecas em malha de algodão
100%, com ou sem abertura. Tam.:
p/m/g.

OI 00Preço Baixo 6 Sears! CzS O j,

Mod 2000

Rádio-relógio Digital Eletrônico
Semp Toshiba.

00Preço Baixo é Sears! CzS 1.200,'

Cueca samba-cançâo, modelo jo
vem Várias cores. Tamanhos
P m/g/gg.

49,00De CzS 62,00 por CzS '

Chinelo e sandália em couro. Mo-
delo masculino. Tam.. 37 a 43.

00Preço B8Íxo 6 Sears! CzS 195:

Preço Baixo é Sesrs! CzS

\ tff
Rádio boné f-M. Várias cores.

430,00De CzS 430,00 por CzS '

Buzina elétrica tipo caracolSonora

199,90

Auto alarme Bosch: protege todo
o veiculo.

De CzS 22950 por CzS
o par

I Preço Baixo è Sears! CzS 420:
Obs Este preço nâo inclui instalação

00

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ 09 08/86. OU ANTES SE NOSSO ESTOQUE SE ESGOTAR

nuzóâ pana & Aew Aa&e/o pai ml

Maleta-arquivo Gigante em cha
pa de aço, com 18 pastas suspen
sas Dimensões: 20 x 25 x 41 cm

De CzS 220,00 por CzS 195,00

Maleta-arquivo Standard còm 8 pastassuspensas - Dimensões 15x25x41 cm

De CzS 165,00 por Cr» 125:00

Chinelo para quarto masculino, em
camurça sintética. Tam.: 37 a 43.

Preço Baixo è Sears QK 00! CzS UO,

--—i—i—
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GRÁTIS: DIPLOMA SUPtR PAI
Na compra do preserve para o seu
Supe' Po< você levo para ee
inteiramente GRAUS, um Diploma
de Honra ao ao Super Pai
Venha buscar um para o seu
E*e superme?e f

Sears

Botafogo
Barra Shopping

Satisfação garantida
chj seu dinhotro de voJta

m
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Cotação

Walter Moreira

Salles
Cercado pela maior discrição

possível, bem ao estilo de sua retraí-
da personalidade, o banqueiro Wal-
ter Moreira Salles, 74 anos, casou-se
esta semana com Lúcia Cnria. Este
é o segundo casamento do presiden-
te do Unibanco. O primeiro foi com
Elisa Moreira Salles. com quem te-
ve quatro filhos. A discrição sempre
foi um traço marcante na carreira
desse mineiro de Pouso Alegre. Nos
últimos anos, Moreira Salles saiu
deiiberadamente do noticiário da
imprensa, evitando declarações so-
bre política ou mesmo economia.
Nem mesmo sobre o conglomerado
que dirige o banqueiro aceita eon-
versar com jornalistas. Bacharel pe-
la Faculdade de Direito de São
Paulo em 1936, Walter Moreira Sal-
les começou trabalhando como dire-
tor do Banco Moreira Salles, funda-
do por seu pai em Poços de Caldas
em 1924. Em 1948, durante o gover-
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no de Enrico Dutra, ele foi escolhi-
do para dirigir a Carteira de Crédito
Geral do Banco do Brasil No início
do segundo governo de Vargas, Mo-
reira Salles foi convidado para diri-
gir a Superintendência da Moeda e
do Credito, o antecessor do Banco
Central. No primeiro ano de sua
gestão criou a Inspetoria de Bancos
e participou da reunião anual do
FMI e do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD). Em 52 ele deixou a Sumoc
e assumiu o posto de embaixador
em Washington onde ficou ate 1953,
retornando ao Brasil para cuidar de
seus negócios. Mas não ficou muito
tempo. Em 1959, o presidente Ku-
bitschek rompeu as negociações
com o FMI e nomeou Walter Morei-
ra Salles embaixador nos Estados
Unidos, em substituição a Amaral
Peixoto. E no governo Jânio Qua-
dros ele voltou a ser convocado para
ajudar o governo numa missão de
conseguir no exterior recursos para
financiar o déficit. Com a renúncia
de Jânio, Tancredo Neves que assu-
mira o cargo de primeiro-ministro
do regime parlamentarista, nomeou
Moreira Salles ministro da Fazenda.
Ele não conseguiu implantar ne-
nhum programa estabilizador para a
economia, e o próprio gabinete não
resistiu às pressões e renunciou.
Mas Moreira Salles foi mantido no
novo gabinete de Francisco Brocha-
do. A partir de 1964, contudo, ele
deixou definitivamente a vida públi-
ca e passou a se dedicar exclusiva-
mente a seus negócios.

O doce dilema de um ganhador 
da Loto

Monique Gardemberg-
No inicio, quando

terminava o curso de
economia da UFRJ,
era apenas uma cola-
boração com o Cen-
tro Acadêmico da fa-
culdade. Mas daí ao
profissionalismo co-
mo promotora de
shows foi um passo.
Monique Gardem-
berg, carioca, 28
anos, e sua irmã Síl-
via, de 26 anos, são
as donas da Dueto
Produções e Publici-
dade Lida., uma
bem-sucedida empre-
sa de produções mu-

sicais. E para come-
morar seus quatro
anos de vida. nada
melhor que promover
um festival de jazz. E
o Free Jazz Festival
que será realizado no
final deste mês e no
início de setembro no
Rio e em São Paulo.
Participam dele as-
tros internacionais
como Ray Charles,
Garry Mulligan, Da-
vid Sanborn e Wyn-
ton Marsalis. O tecla-
dista Keith Jarrett, a
grande sensação
anunciada para esse

festival, não virá
maus. Desistiu de vir
ao Brasil e, com isso,
pagará uma multa de
II mil dólares pela
rescisão de contrato.
Mas a ausência de
Jarret não tira o bri-
lho da Dueto que,
com este, já é o se-
gundo festival de jazz
que promove o Bra-
sil. Monique e Sílvia
prometeram conti-
nuar nessa balada e
consolidar uma alter-
nativa na produção
musical do país.

Luiz Carlos
Lopes

Quando se pensou em criar, há
três anos, uma associação que reu-
nisse a pequena e média empresa
fluminense, os seus idealizadores
estavam pensando também em insti-
tuir um canal de comercialização
mais efetivo para essas empresas.
Daí nasceu a Feira de Negócios do
Rio de Janeiro, que em dezembro
deste ano se realiza pela segunda
vez. E na sua coordenação está o
paulista LuLs Carlos Lopes, 43 anos,
diretor da Flupeme e dono da Tan-
dem Publicidade. Especialista em
propaganda e marketing, Luiz Car-
los não se assusta com as dimensões
do evento. Serão 26 mil nr de
espaço no Riocentro, distribuídos
por 2 mil stands de 1200 empresas.
Uma promoção de 24 milhões de
cruzados, que promete ser a coque-
luche da pequena e média empresa.

José Eduardo

Guinle
Animado com os efeitos do Pia-

no Cruzado para o setor hoteleiro
do Rio de Janeiro, o diretor comer-
ciai do Copacabana Palace, José
Eduardo Guinle. 36 anos, deslancha
esta semana uma ampla reforma e
redecoração deste tradicional hotel,
tombado pelo patrimônio histórico.
Esta é a segunda reforma em dez
anos que o Copacabana Palace so-
fre. Ao contrário da primeira, en-
tretanto, esta pretende ser mais pro-
funda, trocando todas as instalações
de água, esgoto e luz. Além disso,
revela Guinle, as suítes de esquina
serão transformadas em duas, au-
mentando em 20 apartamentos os
aposentos do hotel. A obra deverá
ser tocada devagar, um andar de
cada vez, até que os cinco andares
do prédio sejam reformados. José
Eduardo Guinle, que também é pre-
sidente da Associação de Hotéis de
Turismo e diretor da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, acaba
de ser convidado para assumir um
lugar no Conselho Superior da As-
sociação Brasileira de Marketing.
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Fernando
Vanucci

O apresentador de TV Fernan-
do Vanucci. 35 anos, prepara-se pa-
ra lançar esta semana uma vasta
coleção de roupas esportivas que
leva seu próprio nome. Vanucci,
que está trabalhando na Globo há
13 anos, foi convencido a entrar
nesse negócio por seu amigo e esti-
lista Edinho Moraes, que também é
sócio no empreendimento. A idéia
começou a ser discutida pelos dois
há um ano, mas Vanucci resistia a
entrar no projeto. "Eu tinha o pre=—
conceito de ver o meu nome no
bumbum das meninas", lembra ele.
Mas em dezembro passado, o apre-
sentador de TV finalmente decidiu
partir para o negócio de roupas. No
princípio, o projeto era criar a griff
e vender as roupas para terceiros.
Mas o projeto amadureceu, e os
dois partiram para abrir uma loja
própria, começando por Niterói que
é mais barato. Esta semana, eles
abrem uma loja no terceiro piso do
Niterói Shopping, com 360 peças de
roupas e acessórios. O investimento
custou a Vanucci e seu sócio 1
milhão e meio de cruzados. Mas ate
o final do ano Vanucci quer vir para
o Rio com sua griff. Eles já têm um
contrato com o Norteshopping que
acaba de abrir suas portas, e até o
final deste ano a Vanucci Sport
também estará no Rio.

Altair Thury

Aproxime-se

da Eíebra para

ganharasas
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Cecília Costa

Todo brasileiro sonha cm ganhar
na Loto. Ficar rico de um dia para o
outro. Foi exatamente isso o que acon-
teceu, essa semana, com um apostador
do Espírito Santo. Acertou sozinho na
loto e receberá Cz$ 14 milhões 6K2 mil.
Ou seja. pouco mais de 1 milhão de
dólares, levando-se em conta a cotação
oficial da moeda norte-americana.

Mas o que cie poderá fazer com
tanto dinheiro? Concretizar seus so-
nhos, é claro. Carro do ano, roupas
novas, apartamento, aparelhos eletrô-
nicos, viagens... todas as maravilhas da
sociedade de consumo estarão a seu
dispor. Uma grande parte do dinheiro,
no entanto, terá que ser aplicada. E aí
vão começar as complicações.

Até a implantação do plano cruza-
do, com um capital disponível tão
elevado, era possível viver de renda,
sem ter que quebrar a cabeça. Os
ganhos no mercado financeiro eram
fáceis de serem obtidos. Hoje, as op-
ções de investimento já não são tão
claras. São poucos os ativos que estão
rendendo mais do que a inflação. O
que fazer?

Três pessoas analisaram o proble-
ma — doce problema — desse aposta-
dor da loto e dos demais futuros ga-
nhadores de dinheiro que de repente,
cai do céu: um dos diretores da Adol-
pho Ferreira de Oliveira, corretora que
presta serviços de administração de
fortunas; o administrador do patrimô-
nio dos donos da Corretora Multiplic,
Antônio Gomes, e o analista de merca-
do de capitais Roberto Terziani, da
Capitaltec.

Os conselhos não foram coinciden-
tes. Mas houve alguns consensos. O
principal deles é que, ao contrário do
que se poderia pensar, não se deve
aplicar em dólares, no momento. O
ágio está muito alto e devido à alguma
ação governamental, pode ocorrer
umasúbita queda nas cotações do
black. O outro é que vale a pena.
atualmente, ter participação no setor
produtivo do país. Isto é, ser sócio de
uma empresa ou abrir uma microem-
presa, que poderia ser, por exemplo,
do setor de confecções, que está extre-
mamente rentável.

E também foi um ponto de conver-
gência importante que grande parcela
do dinheiro deve ser aplicada em Boi-
sa. Principalmente agora que as bolsas
de valores estão em queda, o que
costuma ser o "melhor momento para
investir em ações".

Aplicação diversificada
A primeira reação do diretor da

Adolpho Ferreira de Oliveira, ao ser
indagado sobre o que aconselharia a
quem ganhasse Cz$ 14 milhões, foi
muito simples: "Não sei." Mas, logo
depois, ele se pôs a raciocinar, já que
essa é sua função.

"A melhor opção é comprar ações
na Bolsa. Até 50% desse dinheiro
poderia ser investido em ações. Com-
prar imóveis, nem pensar. Só se for
para uso pessoal, caso o ganhador da
loto ainda não tenha um bom imóvel
próprio. Mas, como aplicação, seria
uma má idéia, porque os preços dos
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imóveis subiram muito, logo após o
plano cruzado, não estando compatí-
veis com o custo da construção, que
caiu, e, por isso, devem ceder."

O diretor da Adolpho não compra-
ria dólares. "A esse nível, de ágio, a
aplicação em dólares deve ser a menor
possível." No que se refere às ações,
ele acentuou que a aplicação feria que
ser diversificada, com a carteira sendo
montada com a o auxílio de unia
assessoria especializada. "E nada de
comprar ações do setor bancário, no
momento."

Ele não investiria em papéis de
renda porque as taxas de remuneração
oferecidas pelos títulos estão muito
baixas. Mas deixaria uma parcela do
dinheiro na poupança, por ser um
seguro contra a inflação, e também
colocaria um pouco dos recursos no
open, para necessidades imediatas. E
claro que gastaria uma parte do dinhei-
ro, "equipando a casa, comprando
automóvel, fazendo uma viagem ao
exterior ou até mesmo comprando
uma casa de campo". Mas os gastos
não seriam feitos de uma só vez. Ao
longo de um trimestre, com o dinheiro
já aplicado, iria fazendo as compras.

"O mais importante", frisou, "é
ter aplicações diversificadas, pois não
se deve colocar todos os ovos cm um só
cesto". Mesmo defendendo a diversifi-
cação, ele aposta na Bolsa, tanto que
recomendaria até que 70% dos recur-
sos fossem aplicados em ações, e não
50%, mas "tudo depende sempre do
investidor". Investidor mais conserva-
dor, comentou, não gosta muito de
mercados de risco. Pode não querer,
por exemplo, que o dinheiro vá para o
mercado de opções, e só acreditar cm
empresas muito boas, de primeira
linha.

Abrir um negócio seria uma boa
idéia. "Quem sabe no setor cultural,
que está incentivado pelo governo, ou
no setor de vestuário, que vem tendo
ganhos bem acima da inflação, com a
liberação dos preços." Todas essas
decisões podem ser tomadas — e de-
vem — com consultoria especializada,
que geralmente é grátis, no setor finan-
ceiro. já que as instituições financeiras,

ao concedê-la, ganham na corretagem
ou intermediação.

Lima experiência pessoal
Antônio Gomes, administrador do

patrimônio dos sócios da Multiplic,
está rico. Ficou rico — "fortuna exata-
mente de cerca de 1 milhão de dólares"
— trabalhando 22 anos no mercado
financeiro. Ele já foi operador de boi-
sa, de open. sócio de empresa e atual-
mente trabalha na parte administrativa
da corretora.

A partir de sua experiência pessoal
como gestor de sua própria fortuna.
Gomes aconselha que o ganhador da
loto aplique cm bens de raiz: "Pessoal
mente, eu tenho 60% de meu patrimô-
nio aplicado em um bom imóvel, tape-
tes persas, marfim, prata, e quadros.
Um quadro que comprei em dezembro
deste ano por Cz$ 40 nul agora está
valendo Cz$ 300 mil".

Consumir uma parcela do dinhei-
ro, segundo ele, é essencial, "pois faz
parte da cabeça da gente ter boas
roupas, viajar, comer bem". Alem dis-
so, Antônio Gomes recomendaria que
20% dos recursos fossem aplicados em
ações, "pois eu tenho uma boa posição
em ações e o retorno desse investimen-
to tem sido elevado". Aplicar em pa-
péis das empresas privadas tem um
lado bom, acentuou, porque represen-
ta estar participando da economia pro-
dutiva do país. Entre os bons setores,
ele aponta o de informatica, que tem
crescido muito. Ja CDB — Certifica-
dos de Depósitos Bancários, para Go-
mes. não passa de agiotagem.

Como aplicador em ações, ele se
diz um conservador. Nunca aplicaria
no mercado de opções, pois, aí. "é
jogo puro. carteado". Seleciona cm-
presas que têm investimentos de matu-
ridade rápida — "siderurgia, nem pen-
sar" — e além do setor de informática,
cita ainda comestíveis, a Souza Cruz e
as Lojas Brasileiras. Dólar não é op-
ção, no momento. "Está muito caro".
Ouro "foi um bom investimento em
1979/80, quando a cotação chegou até
700 dólares a onça, nos Estados
Unidos".

E abrir um negócio, do seu ponto
de vista, é "uma ótima". Antônio
Gomes está justamente abrindo um

negócio com 1 mulher, no ramo dc
presentes sofisticados. "Querem®
abrir uma loja de presentes, como a
Raquel, mas com produtos atípicos,
que não sejam encontrados com facili-
dade".

— Nesse momento — disse ele —
é importante ser produtivo. 1: abrir um
negócio e uma boa saída para fazer o
dinheiro render, além de gerar mais
empregos no pais Se antes bastara
investir no mercado financeiro, agora a
marmelada acabou. Ninguém pode ti-
car paradò. Tem que groduzir.

Roberto Terziani também julga a
aplicação em dólar perigosa, no mo-
mento. Sua receita e simples: 20% -a
30% do dinheiro em imóveis, 45% a
50% em ações e o restante no open.
procurando manter um razoavel nível
de liqüidez. Para que o ganhador da
loto faça suas aplicações cm ações, c
essencial, destacou, que procure uma
corretora com equipe1,técnica especiali-
zada, capaz de orientar o investidor de
acordo com suas necessidades futuras
de dinheiro.

Se o investidor não tiver atração
pelo risco, sempre seguindo a orienta-
ção profissional deverá aplicar em em-
presas tradicionais, com crescimento
constante nos lucros, mas sem grandes
saltos.

Se aceitar um risco maior, pode
optar por empresas de 2'1 e 3a linhas.
Não há necessidade de participar de
um fundo de investimento, porque o
volume de dinheiro (50% ou Cz$7
milhões) será bem aceito por qualquer
corretora. Quanto a abrir um negócio,
na opinião de Terziani o melhor feria
ter uma participação societária em al-
guma empresa, caso o futuro empresá-
rio não entender, em particular, de
nenhuma atividade produtiva. 

"Pode-
ria fracassar se entrasse para uma área
que desconhecesse totalmente", có-
mentou.

O analista de capitais, que é atual-
mente o presidente da Associação Bra-
sileira de Analistas de Mercado de
Capitais (Abamec), lembra que o go-
verno Incentivou recentemente a lor-
maçào de sociedades de capital de
risco, que têm como objetivo exata-
mente a participação no capital de
outras empresas, pequenas e médias.

Efeitos especiais nascem numa 
garagemJL São Paulo — Foto de Anovaldo dos Santos . .

Fátima Turci

. .. »
A maior industrio nacional de eletrônica digital elebra

São Paulo — O avião com asas
cortantes do cigarro Galaxy, os prédios
iluminados que se transformam no
drops Dulcora ou o ratinho com todos
os movimentos e que arrepia de susto
as manequins da US Top não são
efeitos especiais dos famosos cineastas
Spielberg ou George Lucas. Sem os
recursos financeiros e tecnológicos dos
grandes estúdios norte-americanos, co-
mo os da recém-criada Industrial Light
Magic, de Lucas, o paulista Domingos
Utimura conta apenas com sua criativi-
dade para tornar realidade os scripts
inventados pelos publicitários.

Mais de mil filmes comerciais só
foram possíveis pelos "truques" que
Utimura desenvolve numa pequena ga-
ragem de quatro metros quadrados,
transformada em oficina há 13 anos,
desde que abriu sua própria firma de
efeitos especiais. Quinze desses filmes
serão o ponto alto do 2o Rio Cine
Festival, de 18 a 21 de agosto, abrindo
espaço para o filme publicitário. Em
sua palestra, o ex-fotógrafo de Araça-
tuba revelará alguns dos efeitos espe-
ciais que já lhe propiciaram prêmios
Lâmpada de Ouro e da Hollywood
Radio and Televisiòn Society, pelo
comercial da DPZ para a Telesp, em
1981.

No buraco

Após 15 dias de estudo. Utimura
solucionou como fazer o telefone pu-
blico — o orelhão — "morrer na
calçada". Ele reproduziu o aparelho
em madeira, colocando mangueira es-
piral de suporte e um cabo de aço
dentro. Para puxar o cabo embaixo da
calçada, fazendo com que a mangueira
fosse se encolhendo até o aparelho
cair. Utimura foi "enterrado" num
buraco de dois metros sob o pátio de
um colégio no centro de São Paulo,
durante sete horas, mantendo-se com
oxigênio e comunicando-se por rádio.

O efeito de maior sucesso foram os
ratinhos da US Top. Um deles apenas
andava em todas as direções, com
controle remoto, enquanto o outro,
manipulado por cinto pessoas. me\ia
as orelhas, bigodes, rabinho. olhos e
nariz. Os cortes de filmagem deixavam
o telespectador ver apenas um rato de

Utimura e os famosos ratinhos feitos para a LS Top

brinquedo, com todos os movimentos
do próprio animal.

Não foram, porém, esses dois co-
merciais que mais marcaram o seu
criador. Seja por saudosismo ou razões
concretas, a "solução mais feliz", na
opinião de Utimura. foi a encontrada
para o filme da Vasp. onde a orelha de
um ator deveria crescer imitando a de
um burro. Dois cabos cie aço corriam
por dois tubos flexíveis, colocados
atrás das orelhas do ator. de onde

Foi o primeiro trabalho da empre-
sa Utimura Efeitos Especiais, pois até
então o fotografo, aficionado do dese-
nho animado e aeromodelismo, havia
trabalhado em agencias como McCan
EriksorS Alcântara Machado e na Linx
Filmes.

— O efeito da orelha foi muito
simples — comenta Utimura, com a
timidez característica dos nísseis e a
simplicidade de seus truques. A busca
de soluções "tupmiquins" e a marca

do em engenharia eletrônica, que tra-
balha com Spielberg, em Los Angeles.

— Ele me perguntou como eu fa-
ria sair água jorrando de um dedo. Na
hora eu disse que colocaria uma man-
gueira atrás do dedo e pronto. Mas daí
só poderia filmar de um ângulo. Então
eles fizeram a mão artificial, igual à do
ator e com a mangueira por dentro —
explica Utimura.

Xícaras voando
Não há lugar, no entanto, para

qualquer tipo de inveja dentro do rol
de milhares de efeitos criados por
Utimura, que vão desde a serpente
com todos os comandos, que marcou o
lançamento do picolé de maçã da Ki-
bon, até as explosões de 800 pneus,
800 litros de combustíveis e 25 quilos
de pólvora para a campanha contra
fogos de artifício da Associação Brasi-
leira de Brinquedos.

A maquete de Los Angeles de
Spielberg também teve similar do cen-
tro de São Paulo de Utimura. com a
praça Ramos de Azevedo, o Teatro
Municipal, centenas de bonecos e car-
ros em miniatura para o comercial do
Mappin.

O copo abrindo ao meio sem der-
ramar o uísque Mark One, o tanque
com a gasolina mexendo da Texaco, os
objetos voadores cortantes do cigarro
Galaxy, e as séries de cigarros Plaza
caindo já fazem parte da historia da
propaganda brasileira, sempre com a
grifíe Utimura.

Enquanto o criador filma desenhos
na prancheta, estão no ar xícaras voan-
do para transmitir a segurança da assis-
tência médica do Clan. Pessoas flu-
tuando com a suavidade do Sulflair e
naves sobrevoando a Terra estimula-
dora da caderneta de poupança. Ao
mesmo tempo, estão saindo do papel
as novas soluções que em breve faraó o
telespectador sonhar: uma fotografia
de uma moça tonando Campari que
ganha v ida: os pratos e biscoitos voan-
do para firmar a marca da maionese
Hellman's e uma garrafa que bate
sozinha as frutas naturais do suco Ma-
guar\

A complexidade das idéias e a
simplicidade das soluções determinam
o orçamento dos projetos de Utimura.

0
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naWucareli coni autoridade, exigida por Jorge Ricardo, e marca mais um ponto c

A cgua Bcllc Vallcy, dc quatro anos,
filha de Mogambo c Mv Vallcy,
vcnccu com forte atropelada o Gran-
de Prêmio OSAF, prova internado-
nal, disputada ontem cm grama pc-
sada. Bucareli, que correu na frente,
formou a dupla, chegando a seguir
Quiche Lorainc c Adoçada. A favo-
rita Douce Chris, que chegou a do-
minar Bucareli na entrada da reta,
cansou c terminou fora do marcador.
O potro Catcto, que havia corrido

3uatro 
vezes, vencendo três, ganhou

isparado o Cirande Prêmio Major
Suckov, quilômetro internacional,
assinalando 56s4/5 para o percurso.
Ballplayer ficou com a segunda colo-
cação, enquanto Fly Delta e Behavc
completaram o marcador. A grande
favorita Frau Astrid chegou descolo-
cada, após ter largado com um pou-
co dc atraso. Com exceção dos clás-
sicos, as provas foram disputadas cm
pista de areia pesada.
Io páreo — 1 mil e 400 metros — 1°
Eisberg (Jz. Garcia) 2° Rossctti (C.
Lavor) 3h Double Date (E. Ferreira)
V.(10) 11,10; D.(24) 6,40; P.(10)
5,80 c (3) 3,00. T.: Im28s. Exata (10
— 03) 66,20.
2" páreo — 1 mil 400 metros — Io
Beside (J.F. Reis) 2n Dominique
Star (J.C. Castillo) 3o Dona Enxuta
(M.A. Nunes) V.(2) 1,50; D.(23)
4,70; P.(2) 1,30 e (5) 4,50. T.:
lm29s2/5. N/C: Caderneta. Exata
(02 — 05) 13,90. Triexata. 69,00.
3° páreo — 1 mil 400 metros — 1"
Eddy-Wind (E. Ferreira) 2" Consu-
lar (J. Pinto) 3" Nuestro (A. Macha-
do F') V.|§) 2,40; D. (14) 7,10; P.(l)
2,00 c (10) 6,40. T.: lm27sl/5. Exata
(01 — 10) 61,70. Triexata: 165,00.

4" páreo — 1 mil 500 metros — T
Naichc (D. Estcves) 2" Ofuscantc
(C. Lavor) 3" Nice Golf(C. Bitcn-
curt) V.(5) 6,20; D.(24) 3.70; P.(5)
2,60 e (11) 3,40. T.: Im35s. N/CM:
Dote Chie c Lodato. Exata (05 —
11) 28,10.
5" páreo — 2 mil metros — Grande
Prêmio OSAF — li Bcllc Vallcy (J.
Ricardo) 2° Bucareli (J.M.Silva) 3"
Quichc Loraine (F. Pereira F") 4o
Adoçada (A. Oliveira) V.(3) 3,00;
D.(24) 6,50; P.(3) 1,70c (7) 2,00. T.:
2m03s. Exata (03 — 07) 20,40. Trie-
xata: 184,00.
6" páreo — 1 mil metros — Grande
Prêmio Maijor Suckov — Io Catcto
(E.Ferreira) 2° Ballplayer (W.Lo-
pes) 3° Fly Delta (L.Duarte) 4o
Behavc (J. Pinto) V.(ll) 3,10;
D.(44 ) 4,20; P.(ll) 2,30 c (12) 2,60.
T.: 56s4/5. N/C: Reynicr. Exata (11 -
12) 12,60. Triexata: 418,00.
T páreo — 1 mil 300 metros — 1"
Jack Kramcr (E.S.Gomes) 2o Astc-
rix (J.Queiroz) 3" Ivory Towcr
(J.Pinto) V.(5) 14,60; D. (23) 14,70;
P.(5) 9,30 c (8) 6,20. T.: Im21s.
N/C: Monty. Exata (05 - 08) 138,70.

Leilão
Foi um sucesso absoluto o leilão

dc potros do Haras Santa Ana do
Rio Grande, quando foram batidos
vários recordes. Foram apresentados
c vendidos 33 produtos por um total
de Cz$ 15.276.000,00, com media
por produto de Cz$ 462.909,00. O
maior preço da noite foi o potro
Dorex, um filho dc Egoísmo e Obra-
da, adquirido pelo Stud Flavinha
pelo preço recorde de Cz$
1.212.000,00.

JORNAL DO BRASIL

Pallazzi é o 
grande 

favorito da milha internacional

Apesar do campo exagerada-
mente numeroso, com grande quan-
tidade de concorrentes sem, teórica-
mente ao menos, possibilidade de
vitória, o que pode (c deve) prejudi-
car a clareza do perfil do páreo, não
há dúvida que a milha internacional
do grande clássico Presidente da
República (Grupo I), tem candidato
fortíssimo à vitória, em um plano
realmente superior aos demais: Pai-
lazzi (Millenium"em Hula Hoop,
por Sabinus), criação e propriedade
do Haras Santa Maria de Araras. E

isso apesar, também, da péssima
baliza de onde largará, a 17.

Na verdade, o ganhador das
Two Thousand Guincas cariocas dc
1985 (grande clássico Estado do Rio
dc Janeiro, Grupo I) c segundo, cm
derrotada injusta, para Juryman, na
milha internacional paulista deste
ano (também grande clássico Presi-
dente da República, Grupo I), sur-
ge em plano especial inclusive pela
sua impressionante demonstração
na milha preparatória, o simples-
mente clássico Presidente Emílio
Garrastazu Médici (grupo II), em

uma das mais belas exibições dadas
por um flyer no Brasil em muitos
anos. Sc repetir esta sua grande
performance e um vencedor mais do
que provável.

Outros nome! de valor apare-
cem inscritos no páreo, perfeita-
mente capazes de belas atuações, no
caso de uma inesperada c indeseja-
da derrota do filho de Millenium, dc
vitória sem dcslustrar a galeria dos
campeões de nossa milha interna-
cional. Deep Blue (Janus II em
Ocasião, por Waldmeister), criação
e propriedade de Fazenda Monde-

sir, c Haizabad (Baronius cm Top
Star, por Fclicio), criação e propric-
dade dos Haras São José c Expcdic-
tus, ambos favorecidos no sorteio
das pedras de largada, estão, é cia-
ro, entre estes. A primeira não
corre desde as One Thousand Gui-
neas, grande clássico Henrique Pos-
sollo (Grupo I), quando chegou cm
tercciro (não estava bem), perden-
do uma interessante invencibilida-
dc. E égua de categoria que não
pode ser menosprezada O filho de
Baronius reaparece, também, de

longe ausência. Sua última atuação
foi seu segundo, cm injustíssima
derrota (causada por uma direção
mais do que precipitada c equivoca-
da), para Bowling, na milha das
Two Thousand Guincas, grande
clássico Estado do Rio de Janeiro
(Grupo 1).

De São Paulo, aparentemente,
os nomes mais sérios e conseqücn-
tes são os de Vinhão (Opalelê em
Maresol, por Xasco), criação c pro-
priedade do Haras Tamandaré (ter-
cciro na milha internacional, agar-

rado com Juryman e Pallazzi, cm
ótimo esforço final), o argentino
Rockwood (Stallwood cm Mylauka,
por Jerrv Honor), criação de Haras
La Irénitá e propriedade do Haras
Socimal, vindo dc bonita vitória cm
páreo forte quando quase marcou o
recorde e dos 1 mil 500 na grama, c
Brown Tiger (Malccitccm Qualida-
de, por Waldmeister), criação do
Haras Inshalla c propriedade do
Stud Inshalla, primeiro nos 1 mil
SOO metros do simplesmente classi-
co Cândido Egydio dc Souza Ara-
nha (Grupo 111).
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Belle Valley atropela 
forte 

e vence GP OS A F

JL Foto do Jos6 Camilo da Silva
A cgua Belle Valley, dc quatro anos. P.(3) ~°°- Exa| m m |filha dc Mogambo e My Valley, vcnccu — «7> 20Tncxata. 184,00_ LMjt
com forte atropclada o Grande Prcmio 6" pareo - I mil mrtros — Grande
OSAF, prova internacional. disputada Prcmio Mnjor Suckov — 1 Cateto ,
ontem cm grama pesada. Bucarcli, que (S.Fcrrcir^^ Ballptawr (W.Upcs® • %
corrcu na (rente, formou a dupla, che- Fly Delta (L.Duarte) 4 Behave (J.Pinto) , .

dleT^Lnc^F. Pcreira P) 4° Ado^da Obrada, adquirido pclo Stud Flavinha R()//t Valley doniina Bucarcli com autoridade, exigida por Jorge Ricardo,e marca mats um ponto cldssico

(A. Oliveira) V.(3) 3,00; D-(24) 6,50; pelo pre^o reeorde de Cz$ 1.212.000.00.  : 

Pailazzi 6 o grande 
favorito da milha internacional

,. , JS • Q i ja, mai, helas exScocs dadas sir e Haizabad (Baronius cm Top longe auscncia. Sua ultima atuaqao rado com Juryman e Pallazzj. em
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tidade de concorrentes scm, teorica- Na verdade, o ganhador das anos. Sc rcpetir esta sua grande dade dos Haras Sao Jose e Expcdic dcrrota (causa a po por Jerry Honor), criai;ao dc Haras
mcnte ao menos, possibilidade de Two Thousand Guineas cariocas de performance e um vencedor mats do tu<^ amt,os favorecidos no sorteio mais do que precipitada e equivoca- ^ jrenjta e pr0pHcdade do Haras
vitoria o que node (e deve) preiudi- 1985 (grande classico Estado do Rio que provavel. das pedras dc largada, estao, d cla- da), para Bowling, na milha das Socimaiffvindo de.;bonita vitdna em
car a clareza do perfil do pareo, nao de Janeiro, Grupo 1) e segundo, em Outros nomes de valor apare- lrecstes A primeira nao Two Thousarid 'Guineas, grande pirc0 fortc qUando quase marcou o
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Rcpublica (Grupo I), temcMdidalo os d?

realmente superior aos demais: Pal- de'monSra^o 'campeo'cTdf nossa milha interna- do 
^ 

mter^sante ^^o:\^lSoc 
pro- SWmclros'do simplcsmente class,'!

lazzi (Millenium em Hula Hoop, na milha preparat6na, o simples- cional Deep Blue (Janus II em de E_£gudd 
^edade do Haras Tamandare (tcr- co Candido Egydio de Souza Ara-

por Sabinus), criagao e propriedade mcnte classico Presidente Emflio Ocasiaogr Waldme.ster), enaSao de 
ce.ro na milha intcmacional. agar- nha (Gnipo 111),

do Haras Santa Maria de Araras. Garrastazu Medici (grupo II), em e propnedade de Fazenda Monde- Baron,us rcaparece, tambem, J
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Belle Valley atropela 
forte

e vence

Foto do Josó Camilo da Silva
P H) 1,7(1 c (7) 2,00. T.: 2m03s. Exata
(03 — 07) 20,40. Triexata: 184,00.
6" páreo — 1 mil metros — Grande
Prêmio M^jor Suckov — 1" Catcto
(E.Ferreira) 2" Ballplayer (W.Lopes) 3o
Flv Delta (L.Duarte) 4" Behave (J.Pinto)
V.(ll) 3,10; D.(44) 4,20; P.(ll) 2,30 c
(12) 2,60. T.: 56s4/5. N/C: Re>Tiier. Exa-
ia (11 - 12) 12,60. Triexata: 418,00.
7° páreo — 1 mil 30(1 metros — 1" Jack
Kramcr (E.S.Gomes) 2° Asterix (J .Quei-
róz) 3o lvor\' Tower (J.Pinto) V.(5)
14,60; D. (23) 14,70; P.(5) 9,30 e (8)
6,20. T.: Im21s. N/C: Montv. Exata (05 -
08) 138,70.
8o PAreo — 1 mil 100 metros — 1" Jerscy
Jim (M. Pessanha) 2o Lord Júnior (G.
Guimarães) 3" Herel (J. L. Marins) V.
(8) 2,60; D. (14) 5,40; P. (8) 1,70 e (1)
2,60. T.: lm08s3/5. Exata (08—01) 20,50.
Triexata: 126,00.
9° páreo — 1 mil 200 metros — 1°
Kicolombo (J. Ricardo) 2° Leotil (J.
Pinto) 3° Paolo Mio (L. A. Alves) V. (1)
1,50; D. (12)2,00; P. (1) 1.10 c (3) 1,20.
T.: lmlòs. N/C; Tubim. Exata (01-03)
3,20. Triexata: 17,00.
10" páreo — 1 mil 200 metros — 1" Delias
(G. F. Almeida) 2'1 Black Ground (G. F.
Silva) 3o So Present (A. Machado P) V.
(1) 3,40; D. (12) 8,20; P. (1) 3,50 c (4)
2,90. Ti; lml6s2/5. Exata (01—04) 70,20.
Movimento de apostas: Cz$ 8.095.418,00

A égua Bcllc Valley, dc quatro anos.
filha de Mogambo c'My Valley, venceu
com forte atropelada o Grande Prêmio
OSAF, prova internacional, disputada
ontem cm grama pesada. Bucarcli, que
correu na frente, formou a dupla, chc-
gando a seguir Quiche Loraine c Adoça-
da. A favorita Douce Chris, que chegou a
dominar Bucareli na entrada da reta,
cansou c terminou fora do marcador.
O potro Cateto, que havia corrido quatro
vezes, vencendo três, ganhou disparado o
Grande Prêmio Major Suckov, quilôme-
tro internacional, assinalando 56s4/5 para
o percurso. Ballplayer ficou com a segun-
da colocação, enquanto Fly Delta e
Behave completaram o marcador.
Io páreo — 1 mil e 400 metros — 1"
Eisberg (Jz. Garcia) 2° Rossetti (C. La-
vor) 3" Double Date (E. Ferreira) V.(10)
11,10; D.(24) 6,40; P.(10) 5,80 c (3) 3,00.
T.: Im28s. Exata (10 — 03 ) 66,20.
2" páreo — 1 mil 400 metros — 1" Bcside
(J.F. Reis) 2o Dominique Star (J.C. Cas-
tillo) 3o Dona Enxuta (M A. Nunes)
V.(2) 1,50; D.(23) 4,70; P.(2) 1,30 e (5)
4,50. T.: lm29s2/5. N/C: Caderneta. Exa-
tà (02 — 05) 13,90. Triexata. 69,00.
3" páreo — 1 mi) 400 metros — 1" Eddy-
Wind (E. Ferreira) 2o Consular (J. Pinto)
3° Nuestro (A. Machado P) V.(l) 2,40;
D. (14) 7,10; P.(l) 2,00 e (10) 6,40. T.:
1 m27sl/5 Exata (01 — 10) 61,70. Tnexa-
ta: 165,00.
4" páreo — 1 mil 500 metros — Io Naichc
(D. Esteves) 2o Ofuscantc (C. Lavor) 3°
Nice Golf(C. Bitencurt) V.(5) 6,20;
D.(24) 3,70; P.(5) 2,60 e (11) 3,40. T.:
Im35s. N/CM: Dote Chie e Lodato. Exa-
ta (05 — 11) 28.10.
5" páreo — 2 mil metros — Grande
Prêmio OSAF — 1° Belle Valley (J.
Ricardo) 2" Bucareli (J.M.Silva) 3o Qui-
che Loraine (F. Pereira P) 4" Adoçada
(A. Oliveira) V.(3) 3,00; D.(24) 6,50;

Leilão
Foi um sucesso absoluto o leilão de

potros do Haras Santa Ana do Rio Gran-
de, quando foram batidos vários rccor-
des. Foram apresentados e vendidos 33
produtos por um total de Cz$
15.276.000,00, com média por produto de
Cz$ 462.909,00. O maior preço da noite
foi o potro Dorex, um filho de Egoísmo e
Obrada, adquirido pelo Stud Flavinha
pelo preço recorde de Cz$ 1.212.000,00.
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Ricardo,e marca ags um ponu, ,

Pallazzi é o

uma das mais belas exibições dadas
por um flyer no Brasil em muitos
anos, Se repetir esta sua grande
performance e um vencedor mais do
que provável.

Outros nomes de valor apare-
cem inscritos no páreo, perfeita-
mente capazes dc belas atuações, no
caso de uma inesperada e indeseja-
da derrota do filho de Millenium, de
vitória sem deslustrar a galeria dos
campeões de nossa milha interna-
cional. Deep Bluc (Janus II em
Ocasião, por Waldmeister), criação
e propriedade de Fazenda Monde-

isso apesar, também, da péssima
baliza de onde largará, a 17.

Na verdade, o ganhador das
Two Thousand Guineas cariocas de
1985 (grande clássico Estado do Rio
de Janeiro, Grupo 1) e segundo, em
derrotada injusta, para Juryman, na
milha internacional paulista deste
ano (também grande clássico Prcsi-
dente da República, Grupo I), sur-
ge em plano especial inclusive pela
sua impressionante demonstração
na milha preparatória, o simples-
mente clássico Presidente Emílio
Garrastazu Médici (grupo II), em

Apesar do campo exagerada-
mente numeroso, com grande quan-
tidade de concorrentes sem, teórica-
mente ao menos, possibilidade de
vitória, o que pode (e deve) prejudi-
car a clareza do perfil do páreo, não
há dúvida que a milha internacional
do grande clássico Presidente da
República (Grupo I), tem candidato
fortíssimo à vitória, em um plano
realmente superior aos demais: Pai-
lazzi (Millenium em Hula Hoop,
por Sabinus), criação e propriedade
do Haras Santa Maria de Araras. E

foi seu segundo, cm injustíssima
derrota (causada por uma direção
mais do que precipitada e equivoca-
da), para Bowling, na milha das
Two Thousand Guineas, grande
clássico Estado do Rio de Janeiro
(Grupo 1).

De São Paulo, aparentemente,
os nomes mais sérios e conscqüen-
tes são os de Vinhão (Opalclè em
Maresol, por Xasco), criação e pro-
priedade do Haras Tamandaré (ter-
ceiro na milha internacional, agar-

Star, por Felicio), criação e propric-
dade dos Haras São José e Expedic-
tus, ambos favorecidos no sorteio
das pedras de largada, estão, é ela-
ro, entre estes. A primeira não
cotre desde as One Thousand Gui-
neas, grande clássico Henrique Pos-
sollo (Grupo I), quando chegou em
terceiro (não estava bem), perden-
do uma interessante invencibilida-
de. É égua de categoria que não
pode ser menosprezada. O filho de
Baronius reaparece, também, de
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Foto de Cartas Hungria

Bowline, recuperado, defende o turfe carioca hoje a tarde

'^v:'' '

^ 
illi* ^t11|I

* 'JSP ^p §y|^

Grimaldi, craque paulista, <* um rfos favoritos do classico

ifi|BaSaHjL f ' JH|HBflBj

if" 1ir v-x; •¦ ": ¦ ¦'¦ "¦  %¦  •
>
J.M.Silva (Grimaldi) — Montando es-
ta tarde o castanho Grimaldi, Juvenal Machado
tia Silva tem a oportunidade de conquistar pela
•terceira vez a vitOria no Grande Premio Brasil.
'Alagoano, de Delmiro Gouveia, Juvenal tornou-
«e rapidamente, desde que chegou A Gavea, um
Idos maiores (dolos da histdria do turfe nacional.
!Com 31 anos, o bridao tem em seu cartel inveji-
ivel, um hexacampeonato da estatistica de joqucis
Ino turfe carioca, as vittirias no Grande Premio
IBrasil conduzindo AponS, dos Haras Sao Josi e
JExpedictus, em 1979, e Gourmet, do Haras
Jlpiranga, em 1982, e uma stine de triunfos em
Jprovas nobres. Frio em seu percurso, mas vibran-
'te na reta final, quando sua tocada e sua batida,
•quase sempre com a mao esquerda, Juvenal 6

daqueles jdqueis criativos, que empolgam o pu-
•blico com suas direvues sempre precisas.
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defende o turfe carioca hoje à tarderecu.
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Emoção na Gávea, hoje tem Grande Prêmio Brasil

Hoje na Gávea

I» ptf£0 _ Í3hOÜtn»ti - i 000 GRAMà Rtcvce b6s» fHATD) OOIAÇAO i^ 20 000 00 **~v ¦ ¦<'
itr> ca» uma e doas nttnas

1—1 Esftc b; 10 f taara f* <e * ^;fni ^
: A/ Dean 5b < LSSantcs A*2 b* t towru i i «H

2. ) if* 53 1 lAAh« Ac3 2° b 2t06vn 10 CM **»
Orj Snat ! Iftntc l818 fv"** 10 GM

J_1 iMt Or Wen J®*"-' * 5 *" '"* ' ' *
S'Cjruii'i IteH 55 lllwwi S*- 5 R|;»ot* 13*
Ca<Kaow 53 6 IS Gomes *02 2° * V*t H#«c 1 i "R/ * y.

«_i!ow S) SPCliorat S'-'VMKi lit
; i,„ «i theme i° ijWtm ¦ 15* '**
(Vro„ Si nPMtC SMHldn 1 : M

1—1 Hw« Com 55 6msma P 6 Bjw 1,4 C» »K, _? Gfiwai Prtw b! S IRonJo S® i Bjrjyt 11 CM
?—3 Jut Bji bl J iAVm *^3 3#-f OoucfChm ?¦ 11 GU

Ouct Win bl 9 f Pemn *' 1 '4 ^
J---4 Da Hue bl 4GfA)nw«JJ S°-1 {leRfmffltifi t K

1- feU Rj?f bb b Rusta 3°- 6 fewt i G«
* 6 Quit Bo» bl 3 lCC«J'»c 3° 1 h tr ii 14 K! S8i4

U«Kr bl 7 IQmww 3° b NImot 1 < GU Ms.'
1 InxKJ. &rt bb 1 i' Rwi ^ 6 Rjrou* 11 GM

3° MWC — As I4h05iwn — I iOC -netros - GKANA RKo^Ot SIC 'AKABA* • • u1.. 000 X Uwi i?' ¦'"¦
*110^4 ______

l-i Hunu bl 10 tf.Sihri * t ui'' . < Gl M-.C
(V^2 F*t bl I Gf AirawJj ic ' Onwoide 13 1? &3s

2 ? r.na B«T IM PwriP 5® 10 Udato 14 i*3
? B-nsj A*??t b? 1 ftfw 9°-U ^ 1' *
4 Th«rr> H- bl b A Raid b® b OrcU« 1 f V

3-5 P«n Ant bl 3lfUiCc« 64- 6 Pinju (Wi 1* A1 '*s2
t ^ Sim 6 f If men 4" 10 bdJtc » 14 ii Piu. ¦

torn bl i r'lUjnns bc' 9 POe Sffwu 1 . *M hi
l-l Birtofwu bl 4 RWitv At 9° 11 hotrmjni 1C Gl b*

g Driba b.' 1 Idoeim: 6®-ll LDwuti (STi 1 fc Gin w
9 Guns b7 S C Viljas 4« b f*c«»r 16 S? 103i

4° PAR10 - As 14MC - 1 bW wtrc - GRAMA RjcorJe Ms! m*l S»^ Crt K< OOC 00 -- Ci»ir«. 3v i r- ~c
nttri

1 UiCamccido' bl 3 lOi^w * b Oku* if NT
.' Hjmjsc bl 11 GGutffu'ks 8°- 9 Gen" (SP? lb Gm" ^
3 I'Anwmc bl 10 lC.CasJiite 9° 10 UWatr 14 Ai «9s5.

2—4 Don HpfTTtimc bl 13 CJU»if 6* 6 D In T>f** (CP ! . N,
i Ofties bl 4 MAHune be- e Dos« 13 N0
6 kbitu Than bl 4C s Djnibj- 14 if iM

bl 6 PCanJcsc 4C 10 Ganjier
CfuMff*1 b^ b AHichatJc 3* 8 Din«U' i4 w.
Drigjoc b? ? IGircu 3° 10 IfcurNn! 11 Ai'

teuradc Bc»» bl 12 iLKUnns f 10 CM Sto* 10GM
1-10 0art Kcef S? S RCosa 6fl !C iaUts 14

i; MMJHUS !lFJk> .ie 10 tctflfc 14 Al
1? tnvi|fc b7 1 R-IMrauft b® ? Tir Stronf. 13 ^" Bom <U B3ttj U I Pwra f* !° K LadJ'x 14 l?H3

5" PMK0 - h !5K0m> -• 1600 win> - OHH «kw» ÍWÍUKCMM «MM«OWKtt -Cf «tSM»t
DA RíPUBtlCA l

1—1 Paiiar 60 1! fPtrcra f° lc 18 tngraL' 16 9bs?' !
Pious In* 60 20 CliKX 3* 18 Pita* li GP £>C (,

Vmhio S8 lb C Canute 1° 9 bd®H»n. (SP) 15 Gin 9Cvf'
Ion) Bone bS !3LCSiW 30 5 t»o^iKST) IS Gin 'W

lAfntr 6C 16 If Rets 2° 18 Pato 16 GP
K" Inshaluh 60 21 AJ**b 1C-IC f SUr (5ft 1 b GM- 90s!

2_4 her- Bit* bt 1 G J .Almeida 3° 13 Hew 16 GP 9bv*
Caste? 60 11 I0ue<nu f 1? PiIij.t 16GP 9bv1';

b Rnct> Wooc 60 b tDuarte 1°-11 S***anc (SPi 1 b Gl $ta" Lirp Sw 60 9 #Carvalfw 3° 1 Reyniw (SP) 10 Gl its!
6 Am<» [i-Afis 60 3 Aktocfu3c b°-lh Palia^ 16GP 9bs2 •
kav. a IMatta 5® 16 C Vrtae (SP. 16 Gl 96s^

J—7 Paptir S6 22 lAMaoei ISTRLAWH
fu,x< Ja;ru bf 10 IHS-Na 3®-ll RWaoc ISP! 1 b Gl S9s3

tatuaftafl bS 8 IPesianha 2° 19 B»iinj If Gl ^s)" Grin Dnratc 6C n LPessanha 3*- b 6enrtm. 16 G»« S6vi« '
Wtimo Ibc* 60 2 lRicart)c 6° 18 PilUxr 16 GP 9bs2_
Betwdm* S8 17 G.Gwmaiks l°-b Ptwfte 16 GM Sbs3
(Aw I'tuwr, 60 n Kiafonr ? 9 HabHc (SP1 lb Gin 96s9

4—10 Brown ligef 60 M GHenesn 1° lb festw ISP) 18 Gl illsb
Mc 60 1 t fentirj l°- 1 Otwrsi 13 G« Jl\

11 ktty b8 19 Ltif*; ll°-ll Gnmatfi GP lbh
Guetc 60 < Muxjrw^ 3*- b OuarjwenSP) 11 AA< Ity

I? loixJontm b8 12 WGowite ISTRIAWR
Kjw Gart« b8 6 *ISonca*'o ,c PsK»ct 16 GP 9bs?'
Bachirei 60 o f Atonmei 4e 1 hawomysCSP; 18 Gin 1096'

p PW£0 - b IMIOmn - 2«t me!ra - 5RAK» -- Rccsmc H5ll {lOWGSm »«1S H l »«ir, GP B»tó:
1-1 Ctsoutine 59 20 Gf Alraetca le-22 hiU (SP) 2 4 Gl i<*-3

? Bcvitrvr 58 12 AWiwra 3° 6 Hibndc 3.0 Gl 1^-L
3 Caesars Paiaa 58 22 G^iesei 2e-U AsluWfSP) 24 GW "
J^tor 61 HC-Silvi b°-ll Aihabit'lSP1 2 4 GN
AsnatMt 61 1 CCanute I' ll CPitac*(SP) «4 GW 1 •

2_4 GnmakJi 58 b ULS»ta 1°11 CarrarjUart* 2 4 GP' BucarWi 56 10*Carva<hc 2*13 Lingalirga(SP) li Gl
b torn More 58 lb t fenetra lc 10 >ast»toefRS r 4 At; IbrJ
Ansae 61 16 JQmw 6° 11 AshaM (SP) 2 4 G¥ lb>.- ,

6 Or Time 58 11 Nlecftera lem tr^s wtonas em 6¦ Hroer Gene 58 U MLa lone 8° li GnmaW' 2 4 GP • Ibis
l—l Bowing 58 13 JRrcarW I°- b C*anp*rrt' 2 4 Gl" Be« Bernarw 58 4 lPmtc 4C- 6 Mibnoo* 30 Gl |

! Canari Han* 58 6 li Rets 2® 11 GnmakJ: 24 GP lbh .
9 Poaco 61 2Clfignton lem 19 **toaas no C*i»K•'Beau Ihran 61 3 LDuate ?-11 AsuaW! (SP) 24 GM ' 150s9

4—10 Grtson 61 9 ABarrtsc 17°-22 Cttptatw*(SPi 24 Gl >4"-" Gun{wtre 61 1 IPessanha 2*- b Bownng 2.4 Gl ' Ibisi
11 Yarowras 5b 18 JPMaoH E5TR£ANTl" Gnat Wrnct 58 21 C Mtota 4°-U Ashatxt (SP) 2 4 G*
12 Quir l*asi 56 1? f Pemra ** lc 9 best Caw* 24 Gl

Quenocs 58 19 iVaCwsc 4e- 5 Hrwi-.oj 2 4 Gl ib»»i
PAR10 — As 1/bOOmm - 1200 metre, - ARllA fcecoroe 72sl (WIIR) - Cantos Or 4 a«r. se^ man * umj

- 0$ 20000 00

-1 Hen Cha"!W* 57 K) 1 K Sjhn 3*12 ^artafSP) 11* HK5
H*»wnc 57 2 I Rican* !'- 9 Duse* 1! 69s
VttogfK 55 111 6aft«rj 1*11 Qwtboqurt 12* 'W ¦

2-4 Balttia^ 57 12 G f A>m«u 6" 10 GW*W Uf Mh3 !
b tortus 57 3 1 Pwiro iMOScSHy HAD TOv ;
6 Marw Re 57 7 J Quenv b* b Vtpras 16 10?s3 I

l—l Maniior, 57 b 1 Malta 2*- 7 Pihhe# IJ 82sl
gletiess 57 6 G 1 Srtvj 1*- 7 BeiwdittISP) 12 »f 75s5
9 lionaflte 57 8 f Pe»wa f* 1'- S Deaf 11 6fe

4—10 Pamak 57 4 J *im 3e- ! Lo»t3 lam 11 NU 70s
11 Swet 0w> 57 9 C law 3°- 1 M.-actan 11 6Ss!
12 Dannta' 57 13 ! Braulienv 6°- 6 Beta bag* 14 Gl Ms3 »

*bce i*M 57 1 G Gwmariej I" ! A«f 10 GH 59v
¥ P(KC - As iSfijfen - 1 10C «X - tm te«t 5bií IBWUT. - Psrra « 3 TO » ra<il

Ci K 000.00 - IUI) MPOO

f P*R0 - *s UnH - I.IOC Mim WUt to» iWUimir Cm« a : Jins t «Mis ra M
1200,00 OAlA-rtl

1-1 fcr Sar 58 3 GlS»w f-U Sefjrc U f
Tmac bl 5 i.R S»« V- 9 Sa«eic 1 H

Re* Petef 58 6 ARarac. V- 5 Lrt# . *. ir.:
24 Vatue 58 I IRicarx 6®- 6 ftej Dei Qvanx ' 3 *r &A

b Raee« 58 lCCBrtenccf 7® IS Segue 12^
6 tooetaras 58 S AMacnaoc 6'- 1 too Bos ! 1 N:

3-7 Ctamac 58 2 LAAnc Ac 3°- 8 Quucte i I HU ;4.
f-ata-oe 58 12 J.Pessanna 2C 6 rtMSramorxxiCP i *«•

bfcr sneoc 58 8 MfiSamas ap3 6s- 7 toCasf .*
4-1C FtffnOA( 58 7 D.fG«?a 3e 7 tamr. 13 8.;i:

j; faoes 58 11 iiaraa 3® 6 at . 3 "f si-..
12 ?np« 58 4 j f Res 4C 6 W#c«c SP i i *1

ÍC6 PA/ÍEC — As iSáOCwB - i iOC «etre AfóiA - secarse 65à4 SAÍTIR - Ejuas Sí 4 èay ien o«
2C DOGúC OUPIA-OAIA

_| Stm! 5? «He** 5i íOwte* il»F
tos l«t 57 II »üooçjrw. ? : «juna U Ali

Gnttanwci 55 12 ISRtCi* "í< 5= 5 :i«ora«ie<Cf; II K
{ter í AMk24«c b5 6 ÜUra U K

M Sotu Duw 57 i3ur^M
RicíffJí 5/ ^ '¦ TT>'-è^->

J.M.Silva (Grimaldi) — Montando es-
Ia tarde o castanho Grimaldi, Juvenal Machado
tia Silva tem a oportunidade de conquistar pela
•terceira vez a vitória no Grande Prêmio Brasil.
'Alagoano, de Delmiro Gouveia, Juvenal tornou-
«e rapidamente, desde que chegou à Gávea, um
Idos maiores ídolos da história do turfe nacional.
ÍCom 31 anos, o bridão tem em seu cartel invejâ-
Wel, um hexacampeonato da estatística de jóqueis
Ino turfe carioca, as vitórias no Grande Prêmio
'Brasil conduzindo AponS, dos Haras São José e
;Expedictus, em 1979, e Goumiet, do Haras
'Ipiranga, em 1982, e uma série de triunfos em
;provas nobres. Frio em seu percurso, mas vibran-
'te na reta final, quando sua tocada e sua batida,
•quase sempre com a mão esquerda, Juvenal é
¦daqueles jóqueis criativos, que empolgam o pú-
•blico com suas direções sempre precisas.

i J.RicardQ(Bowting) —- A esperança
i de ganhar o Grande Prêmio Brasil se renova este
í ano para o jovem Jorge Ricardo, 24 anos, penta-
! campeão da estatística de jóqueis no Rio de
! Janeiro. Carioca do Leblon. Ricardinho desde' cedo acompanhou os passos do pai Antonio
: Ricardo, um dos melhores jóqueis brasiieiros de

todos os tempos. A carreira de Jorge Ricardo foi
das mais rapidas na história do turfe carioca.
Quando começou, na Escola de Aprendizes, já
linha grande experiência na raia, pois trabalhava
os cavalos do pai na raia pequena. ídolo do
público carioca, Ricardinho só teve uma boa
oportunidade no Grande Prêmio Brasil: foi mon-

. rando Fantaisie, em 1984, quando chegou em
terceiro lugar. Dono de vitalidade meomum
talvez seja o melhor preparo físico entre os
jóqueis cariocas.

Qual deles vai festejar a vitória?
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paulista ostenta cxcelcnté estadcS c tos
três citados, acye ser o preleralo Jo
público nas apostas, lim suá recente
vitória no Cruzeiro do Sul mostrou gran-
de categoria e merece ser apontado com
um dos principais candidatos.

No bloco das possíveis surpresas es-
tão Garrara Marhle (Tônica em Gamari-
lha), dc propriedade do Haras Barra
Nova, Quip Mask (Waldmcister em Gas
Mask), do Haras Santa Mana de Araras.
Bowling (Cr>'ing to Run em Tangência),
do Santa Ana do Rio Grande e a trinca
do Stud lnshalla, Adjutor (Locris em
Alive), Ashabit (Locris em Tortorela) e
Cacsar's Palace (Locns cm Aptness).

Carrara Marble foi o grande benefi-
ciado com as chuvas, pois trata-se de um
animal ligeiro e que pode se favorecer do
estado da raia para imprimir um train dc
corrida que o beneficie nos metros finais
Está emperiodo de franca evolução e
deve ser cogitado.

Ouip Mask sc impõe não so pela
autoridade de sua vitória recente, em
marca muito boa, mas também pela exce-
lente filiação, que certamente justifica a
sua incontestável evolução nas ultimas
atuações. Talvez preferisse a raia seca,
mas sua maneira dc correr não é tão
prejudicada pela raia pesada, já que atua
perto das ponteiras.

Bowling preferia uma pista seca, on-
de poderia desenvolver melhor sua atro-
pelada curta e violenta. No entanto está
cm período tão bom que mesmo com
pista contrária deve ser olhado com aten-
ção. Sua vitória no Grande Prêmio lti de
julho, embora tenha sido obtida sobre
um lote bem mais fraco de animais, foi
conseguida em bom estilo.

A representação do Stud lnshalla
sempre chega embolada com os melhores
de São Paulo e mais uma vez isto pode
voltar a acontecer na tarde de hoje.
Quanto aos estrangeiros, seus represen-
tantes parecem pouco credenciados este
ano, embora Poalco, o chileno, tenha 19
vitórias em seu país. No entanto e um
animal de seis anos e que por certo terá
dificuldade no tropel. On Time chegou
ontem à tarde. Ha 40 anos atrás. Miron.
um uruguaio, ganhou o Grande Prêmio
Brasil. Será que eles prepararam uma
surpresa tantos anos depois?

Â. Oliveira —¦ (Breitner)
Freio que reúne grandes qualidades, atual-
mente vem desempenhando as funções de
treinador também, tera uma dupla respon-
sabilidade na tarde de hoje, quando apre-
sentará e dirigirá o cavalo Breitner, que
pintou bem no início de campanha. Vence-
dor das principais provas do turfe nacional,
ganhou o Grande Prêmio Brasil com Anili-
té, em 84, num final emocionante, que
empolgou todo o público. No ano em que
começou a montar para o Haras Santa Ana
do Rio Grande, pilotou Mogambo no GP
Sao Paulo. Apesar de não contar com
grandes possibilidades este ano, Adail Oli-
veira vai mostrar mais uma vez que é um
piloto de grande categoria, que busca a
consagração como treinador.

J.F.Reis (Cariara Marble) — Com ape-
nas 18 anos. Josõ Ferreira Reis tem j oponunida-
de de conquistar uma vitória que muitos jóqueis
veteranos lutaram muito e não conseguiram e que
alguns, já consagrados, ambicionam com todas as
forças. Montando Carrara Marble, Reisinho pode
dar um salto em sua carreira, que. por si so.
resume a dedicação e o profissionalismo deste
jovem dc São Luís do Maranhão. Desde o
começo, os professores da Escola de Aprendizes
o apontavam como uir. jóquei de grande fuiuro.
Bridão enérgico e muito tranq.uilo. cativou a
proprietários i treinadores com sua honestidade e
também com a força de vontade com que se
emprega nos trabalhos matinais. Para Reisinho';
os adversários principais nao vão alcançar seu
conduzido na pista pesada.

A. Barroso (Grison) Albênzio Bar-
roso, o Feiticeiro, como é conhecido em São
Paulo é um profissional completamente reali-
zado c conquistou as principais provas do turfe
brasileiro. Campeão da estatística em Cidade
Jardim por 10 anos consecutivos, marca jamais
igualada por outro piloto nacional, Barroso
conseguiu duas vitórias no Grande Prêmio
Brasil, com Off The Way em 83 e com Grison
no ano passado. É mais um candidato ao
tricampeonato e já escreveu seu nome na
história do turfe nacional. Aparentemente
frio, com perfeito cálculo de carreira, Barroso
parece maior em cima de um corredor, tem
uma tocada enérgica e sabe aplicar o chicote
na hora certa, sem exageros. Barroso começou
no turfe carioca.

F. Pereira F° (Ouip Mask) —
Monta no regime de bridão e foi o principal
responsável pela quádrupla coroa conquistada
pelo tordilho Old Master, tendo a partir desta
data. se transformado em piloto oficial dos áni-
mais do Haras Santa Mana de Araras. Conseguiu
importantes vitónas. mas ainda não venceu a
nossa maior prova, sem entretanto deixar de
marcar suas atuações no Grande Prêmio Brasil.
Em 81. montando Denee. do Stud Montecaum.
Chiquinho proraostru verdadeira perseguição a
Campal e acabou sendo desclassificado e em 84,
montando Old Master. também andou com pto-
biemas na reta. levando algumas gizes o tordilho
pura fora e voltando pars a cerca, causando
prejuízos a outros competidores.

G.Meneses (Caesar's Palace) —
Conseguiu grandes vitónas no hipódromo da
Gávea e durante muito tempo dirigiu os gran-
des corredores do Haras São José e Expcditus.
tendo vencido as principais provas do cajendá-
no turfistico nacional, Mas falta em seu cartel
o Grande Prêmio Brasil e sua grande oportuni-
dade aconteceu em HO. quando dirigiu Baro-
nius, um dos grandes favoritos, que foi incri-
velmente prejudicado por Dark Brown e Big
Lark que. apesar de correrem sob o mesmo
número, pertenciam a proprietários diferen-
tes, argumento defendido pelos que não des-
classificaram Big Lark do primeiro lugar. Vai
montar um defensor do Haras lnshalla, coude-
laria paulista que o contratou há algum tempo
e pode conseguir um bom resultado.

C. Leightonf Poaico) Cláudio
Leighton e; sobrinho de Luis Leighton,
instrutor da Kscola de Aprendizes do
Jóquei Club Brasileiro, é um piloto vito-
rtoso no Chile. Ja montou em importan-
tes provas do turfe sul-americano com
sucesso e participou várias vezes do
Grande-Prêmio Brasil Divide com Ser-
gio Vasquez a popularidade em Santiago
e e muito requisitado pelos maiores pro-
pnétários chilenos, Com o estilo próprio
dos bridòes andinos, Cláudio Leithton
parece um pouco com Gabriel Meneses,
tem tocada enérgica e parece "tirar áo
chíio" os animais que monta. Poalco.
ganhador de 19 provas, tev<. em Cláudio

Paulo Gama

No percurso clássico de 2 mil 400
hietros, do Grande Prêmio Brasil desta
tarde, no Hipódromo da Gávea, vão"íepetir-se 

pela 54" vez as emoções, as
clcgrias, as decepções e os imprevistos dei
mais um Grande Prêmio Brasil. São 20
'competidores, alguns dos melhores cava-
los da América do Sul, todos em busca da
glória de vencer a prova mais tradicional
do turfe brasileiro. O prêmio de Cz$ 1
milhão para o proprietário do ganhador é
•uma motivação a mais, na vibração certa-
mente inesquecível para qualquer pessoa
ligada ao turfe, seja proprietário, jóquei,
treinador, ou apenas um turfista comum,
de ver as cores da farda de sua prefercn-
cia cruzarem o disco final à frente dos
temíveis adversários.

No campo do Grande Prêmio Brasil
deste ano, muito equilibrado em função
,das chuvas, três animais se destacam em
termos dc cartel, pela importância das
provas que conquistaram. Grison (Fal-
.kland cm Liselotte), de criação c proprie-
¦dade dos Haras São José e Expedictus,
•tenta o bicampeonato da prova e apesar
de suas atuações nesta temporada não
terem sido a altura das belas exibições do
ano passado o irmão materno de African
Boy deve ser respeitado, sobretudo em
pista pesada, onde conquistou o Grande
.Prêmio Brasil do ano passado.

Çisplatine, que seria uma das forças do
Grande Prêmio Brasil deste ano, vai ficar
'de fora da grande carreira, uma vez que
ps titulares da Fazenda Mondesir resolve-
ram por bem não apresentá-la, em virtu-
¦de dos problemas que a filha de Janus II e
Ocasião teve durante a semana. Embora
recuperada, seus proprietários acharam

,que não valeria a pena correr o risco,
após os contratempos sofridos. Não foi
decidido ainda se Çisplatine terá sua
campanha encerrada.

Grimaldi (executioner em Greves),
Haras Morumbi e de propriedade de

.Delmar Biazoli, é outro cavalo muito
credenciado na competição. Ganhador
do Derby Paulista e do Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul, Derby Carioca, o craque

Foto de Jose Camilo da Silva
* * 'í ^ TT:
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Esoortes loffiingo, 3/8/86 1" cadcrno o 45

PoIAnia e Uniao Sovietica (B), por 3 a 0. Ana Beatriz, Karla, Simonc, Kcrly, Ana 8®® 11111 sede do iuvenil
O Brasil ontem comeqou vencendo Paula, Ana Ravia, Cilene e Fdtima. * §^SbB?Wf jj»P 

" '¦ 
¦¦'•.-^^ , ,

primeito set c pcrdcu o segundo. Rcagiu c Hoje, a Seleqao feminina enfrenta .. "yj9fc QP fltlCtlSlllO
impfts um 15/4 aos tchecos. que voltaram Venezuela, em partida marcada para as riv'k^s1
vcnccr no quarto set, empatando em dois. 17h. e _a masculina enfrcnta as l()h n - j < ^S'*T!- 

Sao Pauloe-Com apenas]|m recordr
O ultimo set foi dramntico, com os joga- Uruguai. A rodada dc hoje do Campcona- &&brasilciro, batido polo pauhsta I ernando
dores das duas cquipes se empenhando to Sul-Americano tera, ainda, os seguintes ^ llt~...«aji>y Rui/ Figufiredo, hp lanqamcntg do^dis-
desesperadamente para obter a vitoria, jogos: Chile X Colombia, Venezuela f|gy@| to, leve foicio, ontem. no Ibirapuera, o
que acabou sendo do time brasileiro, por Pe™ e Paraguai X Argentina, no mascult- HHHi M11 Campeonato BraMlciro Juveml do Atlc-
16/14 no, e, no feminino: Colombia X Argenti- fjilllilf ,.»< tismo, sclctivo para o-Sul-Amencanwga**' 

na e Peru X Paraguai. O Campeonato Sul- 1 "* catcgqria. a ser dispQtSdo estc mes, cm
Mais vitonas Americano e cjassificat6rio para os mun- • Z 111' • TWflffilf**18' SotS* M^mSfatter' Quito. Equador. I ernando Kui/ conse-

Sao Paulo— O Brasil estreou bem, diais de 1987. que serao disputados na /. ; ?uiu a marc? dc ^.59m. vupcrado o
ontem, no Campeonato Sul-Americano C.'oreia (feminin ) e no Oriente Medio »*• * ' 

Sill SP~ | rccordc anterior, de -IS.44m
iuvenil do volei: a Seleqao feminina ven- (masculino). W$ 

,A »?!"¦-* °"®Vfo!3 vf m.dn
** Wgm W* paulista Luisa Fdlix do Nascimcntosobre

5' 

T'lStr'a i" ' ift Jorilda Sabino, de Mato grosso, nos 1
THfc * f* x»hSI llll§ mil 500 mStros Luisa veneeu p§| difercn-

Kosana desclassiticada 1lJPprii=» m % 4*fcijd
i'SSV IP* 4min30s2. i>s earioeas Marise Alvim e

fl  ' II _ JL I_ I _ __ V* T* %* Antonio Santos vcneeiam, respcctiva-
UO J. 1 latillOll mcntc. as provas dos 400 metros com.

JL' 
barreiras e 800 metros Marise marcou

A desclassificaqao de Rosana Braga do triatlctas a partir de scgunda-feira. na loja r.1n W,; Imin3s4 e Antonio. Imin51s6. Outra ca-
tereeiro para o quinto lugar foi a principal Company, de lpanema (Rua Garcia D'Avil- T: ^ SLf rioca, Creuzimar Uorges Gomes veneeu
mudanqa nos resultados oficiais da segunda la, 56), onde eomeqarao as inscriqoes para os 100 metros rasos, com llsS.
etapa do Circuito Company dc Triathlon, ultima etapa do circuito. Com a desclassifica- , O Campeonato, que scr,1 enccrrado
divulgados ontem pelos organizadores. Ro- qao dc Rosana Braga da Company, Crisuna *]m& hoje. reune 22-t participantes dc 14 Icde-
sana perdeu o tercciro lugar ao ter o seu Vianna (Corpore/Smuggier) ganhou o tercei- ' ^ rasves do pais. Na prma dc abcrtura. os
tempo descontado na prova dc cichsmo. por ro lugar. enquanto que Dawn Webb (Red ^****^». 5 mil metros masculino, o vencedoMoi o
aproveitar o vacuo dc outros triatletas. Va- Hot/Vansport) passou a ocupar a quarta .. . paulista Jose Marcos Rosendo, com
rios competidores foram punidos pela mes- colocaqao. Nos primeiros 10 eolocados da Q veterano Kirmayr (E) luta com o jovem Mattar para contmuar a ser o melnor 14min57s4. O paulista Fdbio Alei.\o ven-
ma infracao e a fiscalizaqao sera redobrada cetegoria masculina nao houve muitas modi- " ecu os 400 metros com 53s3, mas, por nio

,Krataemr jd„ =,»». Kirmflivr tenis 
com Mattarmarcada para o dia 10. Julgadora, formada por Rodolfo Eichler, XiAcI, V JL vi.vvlvi.v Ivlllu ^ "Ha J. CI L pundo colocado, Marcos Cesar Lx)rcni-et-

Os resultados oficiais e os relatorios dos Claudio Padilha, Paulo S6rgio Valle, Aldo c ti (SP).ffiugfcz 54sl.
fiscais da prova estarao a disposiqao dos Leao de Souza e Miguel Jabour. Sao Paulo — O publico que seu cstilo, clc tcm conqutstado enquanto Rouse e Scares marca- 0uIros rcsu|tafps dc ontem: salto

comparecer hoje de manha a qua- vanos torneios no Brasil. Quanto ram L> pontos. coni vara _ Alex Ferreira Borgcs, SP,.
dra do Centra Paulista assistira ao a Kirmair, o momento nao e dos Grande Premio de 4,45min: ®so, Masculino — Fernando

CLASSIFICACAO GERAL DA II ETAPA HOMENS confronto entre duas gerai;6es do melhores. Mcsmo assim. a sua Washington Ruiz. SP, 16,01min; disco, feminino—v I na! Ho tenis brasileiro. De um lado. expcriencia podera ser funda- ' •» pristine Neher. RS. 38,36min; salto em
— Carlos Gaglianone (Company): Ih55min58s 9 — Fernando Jose dos Santos (Internacionai ae experiente Carlos Alberto Kir- mental Ipara uma vitoria. Kirmair O tcnista cquatoriano Andres altura, feminino —Marlcidc Farias. AM,
- Roberto Deleage (Cantao 4/Marcelo Salada): ^guros):J.^nm,"5'smil„.mn nA Shno/Caridon) mair, 35 anos, que luta para man- ja conquistou o campeonato Bra- C-omez garantiu a sua participa- 1,68m; 4tKhn c. barreiras. masculino -

Ih56min31s ni™n 
Nepomussem0 CTn-Shop/Candon) 

^ £ 
R 

^ f ^o nas scmifinais do 6ran Prix Marcos Lorenzetti,SP. 54sI; 200m. mas-
— Marco Ripper (Armaz6m do Esporte/Assur6): <™"»I"'15 Hn Rrasil Dooutro o iovem Luis K, j j , j j dc Washington ao derrotar o culino — Washington Rodrigucs, SP,

. Ih57min29s 1 _ Fernanda Keller (Armazem do Esporte): Mattar, 22 anos, uma estrela em ontem (^"ma^h^ Ivan^Wev e amencano Aaron Krickstein por |2s; 
400m, feminmj— Jupira da

- Armando Luis da Silva (Corpore/Smuggier): 2hQ8min06s ascensao. O vencedor ganhara ^3o LSosa detro^ram^er- M, ° 6/11 G°meI7 J0^i! com,° n> ^ 
mand° ~ Marcel° B°rdm'

lh58mml7s 2 — Monika Lucena (Company): 2hl6min20s s6rie simples do Mellita Open Grtvaldo Barbosa derrotaram 1M tcheco-eslovaco Karel Novacek, RS, 47,90m.
— Osmar Campezato (Tri-Shop): lh58min 18s 3 _ cristina Vianna (Corpore/Smuggier): rerphpra t;imhem 11m nremio no nando Roese e Joao boares por que canhou do sueco Kent Carls- 
— Gustavo Zampier (Tri-Shop): Ih58mln47s 2hl6mm32s vilor de IJSS 5 mil (Cz$ 70 mil). 7/6 e 7/3, conquistando o titulo do son por 6/4 e 6/3. Na outra partida 

«
— Gustavo Garzon (Corpore/Smuggier): 4 — Dawn Webb (Red Hot/Vansport): 2hl6min55s M n . destacado oelo Mellita Open. Com a vitoria, pelas scmifinais, jogarao 0 ameri- CONFECyOES

Ih59min04s 5 — Rosana Braga (Company): 2hl8min37s saaue forte e oelos eficientes Kley e Barbosa marcaram 23 pon- cano Jimmv Arias e 0 francos CLASSIFICADOS JB
- Alexandre Ribeiro (CM): Ih59min41s 6 - Rita Neves (Rank): 2hl8m,n44s SeE^elmaS imjondto tos cada um no ranking da ATP, Thierry Tulasne.

CdillipO N©IltrO 
pose 

Indcio IVerneck O Dia dos Pais esta chegando.

as ss^4 
- ™ 

Vamos escolher juntos o present© 
deie?

eovernamental afirmar o seguinte: _i
"O Cruzado II vai enxugar o ex- . | 10 de aqOStO-Qia OOS paiS
cesso de demanda e permitir Pe A Comissao ——
retomada do desenvolvimento in- Julgadora do Triathlon da Compa- —— ~ \
dustrial". Isto num economes ain- ny, que em sua segunda etapa fo, £ I
da mais complicado do que ai em constitufda por Migue Jabour, 90% BESBBBBBBWS 

iWbITOWHt ^
cima. Rodo,fo Eichler, Paulo Serg,° £JU /O Auto-alarme 

§^ Valle, Claudio Padtlha e Aldo DE 1b/„ automiiticoE eu fiquei pensando que esta Leao de Souza, manda avisar que DESCONTO Ibrelna hora deste rapaz que eu conhe- na terceira etapa vai ser mais rigo- em rodas DecJm00por VWPl (ft fi50 satr do planalto e vir aqui na rosa com casos jg pacing na corri- originals ' I "7£in 00 luSl illlfiB— ' j I
planicie, onde a classe media labu- (ant0 parte de pessoas Rockwell 'Si 1 /
ta, para tomar contato com a reali- quanto de vei'culos (earros e mo- Fumagalli / / 1U /O \ (f*mrdade da vida. {o^ /// Foram mais de 2 mil 500 as Obs : oste preco nao inclui instalacao // / 2-

As taxas de juros internacio- inscribes para a Corrida da Ponte, " ~ ft Ml pr nESCONTO \ f ' #
nais baixaram — mas nossa vida que se disputa hoje, com largada _—<K , ,¦ . „ #
ficou mais dificil. O prego do pe- &s 7h30min, entre Niter6i e o Rio ^A mi \em 

*oaa a "nna ae g
trdleo despencou — mas 0 preso Janeiro, com muitos nomes ilus- Protetor de Mi \ amortecedores ej
da nossagasolinaedo nossoalcool tres entre os competidores, como I mf \p«;ranamentOS/ r-,
subiu. Nosso saldrio esta eongela- Joao da Matta, Euclides Fajardo, oecTZoL, D" nn" W \ fnte ^ Ddo —mas houve aumentode taxis. Osvaldo de Jesus. Jose da Silva, npn c?$ 19S, Ml

O dgio cobrado pelo comer- Benedito Porto, Nivaldo Batista, / ^ f Czs 292,°° |Ui X
ciante da esquina era um roubo Palmireno Campos Juan Ramon ffl ( 

X
entao o governo resolveu institu- Busquet, Gent,I Custodio Ca os >*%.
cionalizar o agio e po-lo em seu Alberto Alves Jorge Corde ro, ®
bolso, num suposto Piano de Me- Josms P.menta CosmedosSantosI ^
tas que vai melhorar nossa vida Julio Ntcdcio, Celso Allenbrandt \ W
daqui a cinco anos. Desde garoto Celso Cmaco. Os principais nomes Farol auxiliar |^C\ % Super Travap\ ^
ouso esta conversa. A classe me- femmmos mscntos sao os de El.a- Brut Carbusol. f\ A
dia, que naquele tempo jantava "e Ramert, Kathy Molitor, Luc.a Apengs Do Czs 160.00 por X
fora tres vezes por semana passou ApSla^dos'slmbsf Dawn Czs 499,90 CzS 99,00 Nv / 

|| p-Q/
breve rti'KrtleXm. gAriete AfcJS nao«a .p.. / 10 /O

Estao nossos economistas como duvida de que a Cornda da Ponte _ --gk (nF DESCONTOc.„ n..„ e agora a terceira corrida mais Obs.: este preco nao Inclui InstalacSo^ \Ut utotuiMiu

Sndre^os da^«- >n>Portante do Brasil. depois da WSI 
\ em baterias

P , Maratona do Rio e da Sao Silves- I Farol auxiliar DelcO
tre. Ela este ano sera corrida na j& Aspirador Mirage \

Eu gostana que o pessoal do distancia exata de uma meia- j&IW^^ Black & Decker i Lon9° I
governo soubesse que quem paga- maratona (21.097 metros). pela /T J para WiMHlLj Alcance e \
va ^gio eram os abonados ou os primeira vez em sua hist6ria paga- f? & W autom6veis. Neblina Ji
gue nao podiam mesmo esperar de rd premios em diuheiro e teri P W^ Apenas Apenas
forma alguma. Eu aguardei na fila tro^u yilen Kerr para o recorde KJr// CQQ 00 r , 49990 .. .. , ,g a
para tirar meu carro e estava dis- do percurso. O trofeu serf entre- £&// www, SI n i„,
posto a rnandar tocarpara o Distri- gue por Fabio 

^err.^filho^de 

Yllen | °b estepreponfio inclui instalapSo

de demanda para uma classe m£- feitas as inscribes para a meia- j Caravan """ ~rvidros para /W Antn rAriin toca-fitas diaitaldia cuja conta bancdna chega ao maratona "Pela Vida. Contra Quantum // 
~J 

•[' VW. GM Fiat JZ. Mit^hi^hi RX 733fim de todo mes no vermelho ou Violencia" que se disputara para- e Uno / <—e Ford. iviiisuDibm n/x
raspando a trave e mais do que lelamente a Maratona do Rio, no a partir de 7 i R r—, R> A partir de Q CQA 00
insensibiltdade; E desaforo. dia 23 de agosto. As inscrivoes j i QQO 90 / v 'v ' I ... 2 393 ^\W§£- Apenas CzS J. J3U/

A verdade e que o time do podem igualmente ser feitas nas CzS i.33v, / ^ 
- "u '

govemo vinha ganhando o jogo agencias de classificados do JOR- y Obs este pre|| nao incp instalacao Cv ^ Cwttro A
pela primeira vez em muitos anos NAL DO BRASIL na Tijuca e no ~~ Autonxrtjvo
mas come50u a fazer firulas no Centra e na loja Canalonga (Ave- J p^lflja Botafogomeio de campo, resolveu atrasar nida N. Sra de Copacabana. 897, I mfcti. Mtf  BwtShoppmg J j
uma bola longa sem necessidade sala 206) III Faltam 21 dias para a .in.
— e fez um treniendo gol contra. Maratona do Rio. Peia vida, con- | L s. - •- aogaranttijk -.fl

Agora faltam poucos minulos tra a violencia. yy- , „ , , . ^ ^ . 4j.,, jt,,*¦>/)* <-,/»/ u/i f , ¦% Se -idevolte
}  1 ffo, MGUd f2£Jl£L Q /UUL- JOOfZ&l pOA tUl fW -2

dominuo, 3/8/Sf
JORNAL DO BRASIL Fotos de arqyvo

Vôlei masculino invicto

ganha 
Copa da Libertação

Com a participação dc alguns do>-
melhores corrcdorcs dc longa distância
do pais. entre eles o mineiro Joào da
Matta. vencedor da São Silvestre, sera
disputada hoje, com largad.i às 7h30min,
na Avenida Amaral Peixoto, em Niterói,
a Corrida da Ponte, cm pcjfbrso dc 21
quilômetros, que servira de preparação
para a Maratona do Rio, do dia 23 deste
mês.

Da Matta tera como principais adver-
sâríos Celso Alebrandi e José da Silva o
Zequinha, da equipe Banerj Entre as
mulheres, as favoritas sáò Cássia Apare-
eida e Mafali Aparecida.

São Paulo é a

sede do juvenil

de atletismo
Sa<i Paulo — Coni apenas um recorde

brasileiro, bando pelo paulista Fernando
Rui/ Figueiredo! no lançamento do dis-
co, teve inicio, ontem, no Ibirapuera, o
Campeonato Brasileiro Juvenil de Alie-
tismo, seletivo par., o Sul-Amcricano da
categoria, a ser dispflfado este mes, em
Quito, Fquador Fernando Rui/ conse-
guiti a marca de 49,59m| superado o
recorde anterior, de 4S,44m

A surpresa dc ontem foi a vitória da
paulista l msa Feli\ do Nascimento sobre
.lorilda Sabino, de Mato Grosso, nos 1
mil 500 metros 1 uisa venceu por difercn-
ça de dois décimos de segundos com
4min30s; enquanto Jorilda marcou
4minâÓs2. Os cariocas Manso Alvim e
Antônio Santos venceram, respectiva-
mente, as prosas dos 400 metros com
barreiras e 800 metros. Marise marcou

1 min3s4 e Antônio, Imin.Msti Outra ca-
noca. Creuzimar Borges Gomes venceu
os 100 metros rasos, com 11 sS.

O Campeonato, que sera encerrado
hoje, reúne 224 participantes de 14 lede-
rações do pais. Na prova de abertura, os
5 mil metros masculino, o vencedor foi o
paulista José Marcos Rosendo, com
14min57s4. O paulista Fábio Aléixo ven-
ceu os 4(X) metros com 53s3, mas, por não
pertencer a nenhuma Federação, foi des-
classificado, Ficando a vitória com o se-
gúndo colocado, Marcos César Lorcn/et-
ti (SP), que fez 54sl.

Outros resultados de ontem: salto
com vara — Alcx Ferreira Borges, SP,
4,45mlnf peso, masculino — Fernando
Rui/. SP. ló.Olmin; disco, feminino —¦
Çristine Nchcr. RS. 38í36min; salto em
altura, feminino — Marleide Farias. AM,
l.íiNm; 4(K)m Cl barreiras, masculino —
Marcos Lorenzetti, SP, 54sl; 2tK)m, mas-
culino — Washington Rodngucs. SP,
22s. 4tHlm, feminino — Jupira da Graça,
SP, 56sl; martelo — Marcelo Bordin,
RS, 47,90m.

ceu o Paraguai, no Ginásio Poliesportivo
do Ibirapuera, por 3 sets a 0, parciais dc
15/1, 15/3 e 15/4, c a Seleção masculina
não teve dificuldade em ganhar do Peru,
também por 3 a (),com parciais de 15/3,
15/0 e 15/4.

Ao final da partida da serie masculina,
disputada à tarde, o técnico Ênio Figuei-
redo elogiou a equipe que, mesmo diante
do fraco time do Peru, manteve o ritmo dc
jogo executando bem todos os fundamen-
tos. O Brasil, atual campeão sul-
americano, jogou, no masculino, com Jo-
senias, Vaguinho, Lula, Ronaldo, Xisto,
Jaílton, Ricardo, Janelson, Wagner, Ha-
milton, Beto c Mosca. A equipe feminina,
dirigida pelo técnico Marco Aurélio c
também atual campeã, foi formada por
Ana Beatriz, Karla, Simone, Kcrly, Ana
Paula, Ana Flávia, Cilenc e Fátima.

Hoje, a Seleção feminina enfrenta a
Venezuela, em partida marcada para às
17h, e a masculina enfrenta às lOh o
Uruguai. A rodada de hoje do Campeona-
to Sul-Americano terá, ainda, os seguintes
jogos: Chile X Colômbia, Venezuela X
Peru e Paraguai X Argentina, no masculi-
no, e, nò feminino: Colômbia X Argenti-
na e Peru X Paraguai. O Campeonato Sul-
Americano é cíassíficatório para os mun-
diais de 1987, que serão disputados na
Coréia (feminin ) c no Oriente Médio
(masculino).

Bratislava, Tcheco-Eslováquia — O
Brasil conquistou ontem a Copa Liberta-
çao, ao derrotar a Tcheco-Eslováquia, por
3 a 2, depois dc quase quatro horas dc
jogo. A Seleção Brasileira dc Vôlei (mas-
culina) perdeu apenas dois sets em cinco
jogos, terminando a competição invicta.
Os parciais foram de 15/11, 12/15, 15/4,
12/15 e 16/14.

O técnico José Carlos Brunoro ficou
satisfeito com o rendimento do time e está
certo de que o Brasil ainda irá melhorar

i muito para o Campeonato Mundial (se-
tembro, na França). Ele ontem voltou a
usar o mesmo time (Rui, Amauri, Wil-
liam, Xandó, Bernard e Montanaro) que
já havia derrotado Hungria, Romênia,
Polônia e União Soviética (B), por 3 a 0.

O Brasil ontem começou vencendo o
primeito set e perdeu o segundo. Reagiu c
impôs um 15/4 aos tchecos, que voltaram a
vencer no quarto set, empatando em dois.
O último set foi dramático, com os joga-
dores das duas equipes se empenhando
desesperadamente para obter a vitória,
que acabou sendo do time brasileiro, por
16/14.

Mais vitórias
São Paulo — O Brasil estreou bem,

ontem, no Campeonato Sul-Americano
juvenil do vôlei: a Seleção feminina ven-

Rosana desclassificada

¦passa 
a 5a no Triatlilon

triatletas a partir de segunda-feira, na loja
Company, de Ipanema (Rua Garcia D'Avil-
Ia, 56), onde começarão as inscrições para a
última etapa do circuito. Com a desclassifica-
ção de Rosana Braga da Company, Cristina
Vianna (Corpore/Smuggler) ganhou o tercei-
ro lugar! enquanto que Dawn Webb (Red
Hot/Vansport) passou a ocupar a quarta
colocação. Nos primeiros 10 colocados da
cetegoria masculina não houve muitas modi-
ficações. A vitória de Carlos Gaglianone
(Company) foi confirmada pela Comissão
Julgadora, formada por Rodolfo Eichler,
Cláudio Padilha, Paulo Sérgio Valle, Aldo
Leão de Souza e Miguel Jabour.

A desclassificação de Rosana Braga do
terceiro para o quinto lugar foi a principal
mudança nos resultados oficiais da segunda
etapa do Circuito Company de Triatlilon,
divulgados ontem pelos organizadores. Ro-
sana perdeu o terceiro lugar ao ter o seu
tempo descontado na prova dc ciclismo, por
aproveitar o vácuo de outros triatletas. Vá-
rios competidores foram punidos pela mes-
ma infração c a fiscalização será redobrada
para a terceira e última etapa do circuito,
marcada para o dia 10.

Os resultados oficiais e os relatórios dos
fiscais da prova estarão à disposição dos

o veterano Kirmayr (E) luta com o jovem Mattarpara continuar a ser o me

Kirmayr decide tênis com Mattar

enquanto Roesc e Soares marca-
ram 15 pontos.

Grande Prêmio dc
Washington

O tenista equatoriano Andrcs
Gomez garantiu a sua participa-
ção nas semifinais do Gran Prix
de Washington ao derrotar o
americano Aaron Krickstein por
6/4 e b/l. Gomcz jogará com o
tcheco-esloyàco karcl Novacek,
que ganhou do sueco Kcnt Carls-
son por 6/4 e 6/3. Na outra partida
pelas semifinais, jogarão o amcri-
cano Jimmy Árias e o francês
Thierry Tulasne.

seu estilo, ele tem conquistado
vários torneios no Brasil. Quanto
a Kirmair, o momento não é dos
melhores. Mesmo assim, a sua
experiência poderá ser funda-
mental para uma vitória. Kirmair
já conquistou o campeonato Bra-
silicro em 1973 e N80.

No jogo de duplas, disputado
ontem dc manhã, Ivan Klcv c
Givaldo Barbosa derrotaram Fer-
nando Roese e João Soares por
7/6 e 7/3, conquistando o título do
Mellita Open. Com a vitória,
Kiey c Barbosa marcaram 23 pon-
tos cada um no ranking da ATP,

São Paulo — O público que
comparecer hoje de manhã à qua-
dra do Centro Paulista assistira ao
confronto entre duas gerações do
tênis brasileiro. De um lado, o
experiente Carlos Alberto Kir-
mair, 35 anos, que luta para man-
ter a posição de principal jogador
do Brasil. Do outro, o jovem Luís
Mattar, 22 anos, uma estrela em
ascensão. O vencedor ganhará a
série simples do Mellita Opcn c
receberá também um prêmio no
valor de US$ 5 mil (Cz$ 70 mil).

Mattar tem se destacado pelo
seu saque forte e pelos eficientes
voleios. Cada vez mais impondo o
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O Dia dos Pais está chegando.

Vamos escolher juntos o presente 
deíè?

10 de agosto-dia dos pais

Campo Neutro osé Inácio Werneck

para o fim, e a torcida já vai
ficando impaciente.

UTRO dia ouvi no rádio um
vJ jovem economista da equipe
governamental afirmar o seguinte:
"O Cruzado II vai enxugar o ex-
cesso de demanda e permitir a
retomada do desenvolvimento in-
dustrial". Isto num economês ain-
da mais complicado do que aí em
cima.

E eu fiquei pensando que está
na hora deste rapaz que eu conhe-
ço sair do planalto e vir aqui na
planície, onde a classe média labu-
ta, para tomar contato com a reali-
dade da vida.

As taxas de juros internacio-
nais baixaram — mas nossa vida
ficou mais difícil. O preço do pe-
tróleo despencou — mas o preço
da nossa gasolina e do nosso álcool
subiu. Nosso salário está congela-
do — mas houve aumento de táxis.

O ágio cobrado pelo comer-
ciante da esquina era um roubo —
então o governo resolveu institu-
cionalizar o ágio e pô-lo em seu
bolso, num suposto Plano de Me-
tas que vai melhorar nossa vida
daqui a cinco anos. Desde garoto
ouço esta conversa. A classe mé-
dia, que naquele tempo jantava
fora três vezes por semana, passou
a jantar duas, agora janta uma e
em breve não jantará nenhuma.
Estão nossos economistas como
aquele personagem do Eça que
pretendia privar-nos da sobre-
mesa?

Eu gostaria que o pessoal do
governo soubesse que quem paga-
va ágio eram os abonados ou os
que náo podiam mesmo esperar de
forma alguma. Eu aguardei na fila
para tirar meu carro e estava dis-
posto a mandar tocar para o Distri-
to Policial mais próximo o primei-
ro motorista de táxi que resolvesse
me cobrar por fora. Então estou
decepcionado. Falar em excesso
de demanda para uma classe mé-
dia cuja conta bancária chega ao
fim de todo mês no vermelho ou
raspando a trave é mais do que
insensibilidade. É desaforo.

A verdade é que o time do
govemo vinha ganhando o jogo
pela primeira vez em muitos anos
mas começou a fazer firulas no
meio de campo, resolveu atrasar
uma bola longa sem necessidade
— e fez um tremendo gol contra.

Agora faltam poucos minutos

De primeira: a Comissáo
Julgadora do Triathlon da Compa-
ny, que em sua segunda etapa foi
constituída por Miguel Jabour,
Rodolfo Eichler, Paulo Sérgio
Valle, Cláudio Padilha e Aldo
Leão de Souza, manda avisar que
na terceira etapa vai ser mais rigo-
rosa com casos de pacing na corri-
da, tanto por parte de pessoas
quanto de veículos (carros e mo-
tos) III Foram mais de 2 mil 500 as
inscrições para a Corrida da Ponte.
que se disputa hoje, com largada
às 7h30min, entre Niterói e o Rio
Janeiro, com muitos nomes ilus-
tres entre os competidores, como
João da Matta, Euclides Fajardo,
Osvaldo de Jesus, José da Silva,
Benedito Porto, Nivaldo Batista,
Palmireno Campos, Juan Ramón
Busquet, Gentil Custódio, Carlos
Alberto Alves, Jorge Cordeiro,
Josias Pimenta, Cosme dos Santos,
Júlio Nicácio, Celso Allenbrandt e
Celso Ciriaco. Os principais nomes
femininos inscritos são os de Elia-
ne Rainert, Kathy Molitor, Lúcia
Garcez, Nerci de Freitas, Magali
Aparecida dos Santos, Dawn
Webb e Aríete Adão. Já não resta
dúvida de que a Corrida da Ponte
é agora a terceira corrida mais
importante do Brasil, depois da
Maratona do Rio e da São Silves-
tre. Ela este ano será corrida na
distância exata de uma meia-
maratona (21.097 metros), pela
primeira vez em sua história paga-
rá prêmios em dinheiro e terá o
troféu Yllen Kerr para o recorde
do percurso. O troféu será entre-
gue por Fábio Kerr. filho de Yllen
Kerr, que também disputará a pro-
va. A Corrida da Ponte tem o
nome oficial de Travessia Yllen
Kerr III Na Corja continuam sendo
feitas as inscrições para a meia-
maratona "Pela Vida. Contra a
Violência" que se disputará para-
lelamente à Maratona do Rio, no
dia 23 de agosto. As inscrições
podem igualmente ser feitas nas
agências de classificados do JOR-
NAL DO BRASIL na Tijuca e no
Centro e na loja Canalonga (Ave-
nida N. Sra. de Copacabana. 897,
sala 206) II Faltam 21 dias para a
Maratona do Rio. Peia vida, con-
tra a violência.
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JORNAL DO BRASIL

Com a participarão dé alguns ilos
melhores corrcdorcs de loncu distiinciü
do país, intre elesj o mineiro João dj
Matta, vcncSpr da São Silvestre; será
disputada hoje, com largada as 7h3Qrpin.
na Avenida Amaral Peixoto, em Niterói,
a l orrida da Ponte, em percurso de 21
quilômetros, que servira de preparaçao
para a Maratona do Rio. do dia 1' deste
niés.

Da Matta terá como principais adver-
sários Celso Mebrandt e José dá Silva, o
Zequinha, da equipe Banerj, | ntre as
mulheres, as favoritas sao Cássia Apare*
cidã C Majgàli Aparecida

Vôlei masculino invicto

ganha 
Copa da Libertação

Bratislava, Tcheco-Eslováquia —
O Brasil conquistou ontem a Copa
Libertação, ao derrotar a Tcheco-
Eslováquia, por 3 a 2, depois de
quase quatro horas de jogo. A Sele-
ção Brasileira de Vôlei (masculina)
perdeu apenas dois sets em cinco
jogos, terminando a competição in-
victa. Os parciais foram de 15/11,
12/15, 15/4, 12/15 e 16/14.

O técnico José Carlos Brunoro
ficou satisfeito com o rendimento do
time e está certo de que o Brasil ainda
irá melhorar muito para o Campeona-
to Mundial (setembro, na França).
Ele ontem voltou a usar o mesmo
time (Rui, Amauri, William, Xandó,
Beraard e Montanaro) que já havia
derrotado Hungria, Romênia, Polô-
nia e União Soviética (B), por 3 a 0.

O Brasil ontem começou vencen-
do o primeito set e perdeu o segundo.
Reagiu e impôs um 15/4 aos tchecos,
que voltaram a vencer no quarto set,
empatando em dois. O último set foi
dramático, com os jogadores das duas
equipes se empenhando desesperada-
mente para obter a vitória, que aca-
bou sendo do time brasileiro, por
16/14.

Mais vitórias

São Paulo — O Brasil estreou
bem, ontem, no Campeonato Sul-
Americano juvenil do vôlei: a Seleção
feminina venceu o Paraguai, no Giná-

sio Poliesportivo do Ibirapuera, por 3
sets a 0, parciais de 15/1,15/3 e 15/4, e
a Seleção masculina não teve difieul-
dade em ganhar do Peru, também por
3 a 0,com parciais de 15/3,15/0 e 15/4.

Ao final da partida da série mas-
culina, disputada à tarde, o técnico
Ênio Figueiredo elogiou a equipe
que, mesmo diante do fraco time do
Peru, manteve o ritmo de jogo execu-
tando bem todos os fundamentos. O
Brasil, atual campeão sul-americano,
jogou, no masculino, com Josenias,
Vaguinho, Lula, Ronaldo, Xisto,
Jaílton, Ricardo, Janeison, Wagner.
Hamilton, Beto e Mosca. A equipe
feminina, dirigida pelo técnico Marco
Aurélio e também atual campeã, foi
formada por Ana Beatriz, Karla, Si-
mone, Kerly, Ana Paula, Ana Flávia,
Cilene e Fátima.

Hoje, a Seleção feminina enfrenta
a Venezuela, em partida marcada
para às 17h, e a masculina enfrenta às
lOh o Uruguai. A rodada de hoje do
Campeonato Sul-Americano terá,
ainda, os seguintes jogos: Chile X
Colômbia, Venezuela X Peru e Para-
guai X Argentina, no masculino, e,
no feminino: Colômbia X Argentina
e Peru X Paraguai. O Campeonato
Sul-Americano é classificatório para
os mundiais de 1987, que serão dispu-
tados na Coréia (feminino) e no
Oriente Médio (masculino).

Esportes

Só um recorde

na abertura

do atletismo
São Paulo — Com apenas um recorde

brasileiro; batido pelo paulista Fernando
Rui? Figueiredo, no lançamento do dis-
co, teve inicíò, ontem, no Ibirapuera, o
Campeonato Brasileiro Juvenil de Atlc-
tismo, seletivo para o Sul-Americano da
categoria, a ser disputado este mês, em
fjjuíto. Equador. Fernando Rui? conse-
guiu a marca de -W,59m, superado o
recorde anterior, de |8,44m

A surpresa de ontem foi a vitória da
paulista I uisa Feli\ do Nascimento sobre
Jorilda Sabino, de Mato Grosso, nos -l
mil 500 metros. I uisa venceu por diféren-
ça de dois gerimos de segundos com
4min30s, enquanto Jorilda marcou
4mih30s2 Os canjbcas Marisc Alvim e
Antônio Santos venceram, respectiva-
mente, as provas dos 4()0 metros com
barreiras c 800 metros Manse marcou
Imin3s4 e Antônio. jgninMsbi Outra ca-
rioca, Creu/iniar Borges Gomes venceu
os 100 metros rasos, com Us.S.

O Campeonato, que será encerrado
hoje, reúne 224 participantes de 14 fede-
rações do pais Na prova de abertura, os
5 mil metros masculino; o vencedor foi o
paulista Josc Marcos Rosendo, com
!4min57s4. O paulista Fábio Aleixo ven-
ceu os 400 metros com 53s3. mas, por não
pertencer a nenhuma Federação, foi des-
classificado, ficando a vitória com o se-
gundo colocado. Marcos César Loren/et-
ti (SP), que fez MsI.

Outros resultados de ontem: salto
com vara — Alex Ferreira Borges. SP.
4,45min; peso. masculino — Fernando
Rui/.. SP. líi.Olmin; disco, feminino —
Cnstine Neher, RS. 38.36min; salto em
altura, feminino — Marlcide Farias, AM|
l,68m; 400m d barreiras, masculino —
Marcos Lorenzetti, SP. 54si; 200m. mas-
culino — Washington Rodrigues, SP,
22s; 4(K!m. feminino — Jupira da Graça,
SP. 56sl; martelo — Marcelo Bordin,
RS. 47,90ni.

Mais duas de ouro dão ao

Brasil o título no 
judô

Salinas, Porto Rico — O Brasil
reconquistou o título (masculino e
feminino) do Campeonato Pan-
Americano dc Judô, ao ganhar on-
tem mais duas medalhas de ouro e
duas de bronze. No total, o Brasil
terminou com seis de ouro, quatro
de prata e quatro dc bronze, derro-
tando Cuba, que havia interrompi-
do ano passado a hegemonia brasi-
leira (campeão desde 78) e Estados
Unidos.

As medalhas de ouro foram con-
quistadas ontem por Sérgio Pessoa,
na categoria leve, derrotando o nor-
te-americano John Block, que ficou
com a de prata. A de bronze foi
para o venezuelano Canabarro. Na
categoria meio-leve, a irmã de Sér-
gio, Solange, foi muito mais técnica

do que a cubana Maria Pérez e
venceu a luta. A de bronze ficou
para a portorriquenha Ana Bosca-
rino.

Essas duas medalhas garantiram
o título aos brasileiros, que no en-
tanto vibraram muito com asjneda-
lhas de bronze de Mônica Ângelo
(ligeiro) e Gláucio Bernardes (su-
perleve). O mais importante para as
lutadoras brasileiras foi ter supera-
do as venezuelanas, que sempre
dominaram o continente. As outras
medalhas de ouro foram conquista-
das por Aurélio Miguel (meio-
pesado), Frederico Flecha (pesa-
do), Ricardo Sampaio (meio leve) e
Carla Lívia (médio). A delegação
do Brasil chega quarta-feira, às 18
horas.

O veterano Kirmayr ( E) luta com o jovem Mattar para continuar a ser o melhor

Kirmayr decide tênis com Mattar

São Paulo — O público que
comparecer hoje de manhã à qua-
dra do Centro Paulista assistira ao
confronto entre duas gerações do
tênis brasileiro. De um lado, o
experiente Carlos Alberto Kir-
mair, 35 anos, que luta para pan-
ter a posição de principal jogador
do Brasil. Do outro, o jovem Luís
Mattar, 22 anos, uma estrela em
ascensão. O vencedor ganhará a
série simples do Mellita Open e
receberá também um prêmio no
valor de US$ 5 mil (Cz$ 70 mil).

Mattar tem se destacado pelo
seu saque forte e pelos eficientes
voleios. Cada vez mais impondo o

seu estilo, ele tem conquistado
vários torneios no Brasil. Quanto
a kirmair. o momento não e dos
melhores. Mesmo assim, a sua
experiência poderá ser funda-
mental para uma vitória. Kirmair
já conquistou o campeonato Bra-
siliero em U>73 ej Í980.

No jogo de duplas, disputado
ontem de manhã, Ivan klev e
Givaldo Barbosa derrotaram Fer-
nando Roese e João Soares por
7/(i e 7/3, conquistando o titulo do
Mellita Open. Com a vitória.
Kley e Barbosa marcaram 23 pon-
tos cada um no ranking da ATP,

enquanto Roese e Soares marca-
ram 15 pontos.

Grande Prêmio de
Washington

O tenista equatoriano Andres
Goniez garantiu a sua participa-
ção nas semifinais do Uran l'rix
de Washington ao derrotar o
americano Aaron Krickstein por
6/4 e 6/1. Gomez jogará com o
tcheco-eslovaco Karel Novacek,
que ganhou do sueco Kent Carls-
son por 6/4 e 6/3. Na outra partida
pelas semifinais, jogarão o ameri-
cano Jimmv Árias e o francês
Thierrv Tulasne.
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O Dia dos Pais está chegando.

IVamos escolher juntos o presente 
dele?

10 de agosto-dia dos pais

Campo Neutro ernec

para o fim, e a torcida já vai
ficando impaciente.OUTRO 

dia ouvi no rádio um
jovem economista da equipe

governamental afirmar o seguinte:
"O Cruzado II vai enxugar o ex-
cesso de demanda e permitir a
retomada do desenvolvimento in-
dustrial". Isto num economês ain-
da mais complicado do que aí em
cima.

E eu fiquei pensando que está
na hora deste rapaz que eu conhe-
ço sair do planalto e vir aqui na
planície, onde a classe média labu-
ta, para tomar contato com a reali-
dade da vida.

As taxas de juros internado-
nais baixaram — mas nossa vida
ficou mais difícil. O preço do pe-
trdleo despencou — mas o preço
da nossa gasolina e do nosso álcool
subiu. Nosso salário está congela-
do — mas houve aumento de táxis.

O ágio cobrado pelo comer-
ciante da esquina era um roubo —
então o governo resolveu institu-
cionalizar o ágio e pô-lo em seu
bolso, num suposto Plano de Me-
tas que vai melhorar nossa vida
daqui a cinco anos. Desde garoto
ouço esta conversa. A classe mé-
dia, que naquele tempo jantava
fora três vezes por semana, passou
a jantar duas, agora janta uma e
em breve não jantará nenhuma.
Estão nossos economistas como
aquele personagem do Eça que
pretendia privar-nos da sobre-
mesa?

Eu gostaria que o pessoal do
governo soubesse que quem paga-
va ágio eram os abonados ou os
que não podiam mesmo esperar de
forma alguma. Eu aguardei na fila
para tirar meu carro e estava dis-
posto a mandar tocar para o Distri-
to Policial mais próximo o primei-
ro motorista de táxi que resolvesse
me cobrar por fora. Então estou
decepcionado. Falar em excesso
de demanda para uma classe mé-
dia cuja conta bancária chega ao
fim de todo mês no vermelho ou
raspando a trave é mais do que
insensibilidade. É desaforo.

A verdade é que o time do
governo vinha ganhando o jogo
pela primeira vez em muitos anos
mas começou a fazer firulas no
meio de campo, resolveu atrasar
uma bola longa sem necessidade
— e fez um tremendo gol contra

Agora faltam poucos minutos

De primeira: A Comissão
Julgadora do Triathlon da Compa-
ny, que em sua segunda etapa foi
constituída por Miguel Jabour,
Rodolfo Eichler, Paulo Sérgio
Valle, Cláudio Padilha e Aldo
Leão de Souza, manda avisar que
na terceira etapa vai ser mais rigo-
rosa com casos de pacing na corri-
da, tanto por parte de pessoas
quanto de veículos (carros e 1110-
tos) III Foram mais de 2 mil 500 as
inscrições para a Corrida da Ponte,
que se disputa hoje, com largada
às 7h30min, entre Niterói e o Rio
Janeiro, com muitos nomes ilus-
tres entre os competidores, como
João da Matta, Euclides Fajardo,
Osvaldo de Jesus. José da Silva,
Benedito Porto, Nivaldo Batista,
Palmireno Campos, Juan Ramón
Busquet, Gentil Custódio, Carlos
Alberto Alves, Jorge Cordeiro,
Josias Pimenta, Cosme dos Santos,
Júlio Nicácio, Celso Allenbrandt e
Celso Ciriaeo. Os principais nomes
femininos inscritos são os de Elia-
ne Rainert, Kathy Molitor. Lúcia
Garcez, Nerci de Freitas, Magali
Aparecida dos Santos, Dawn
Webb e Aríete Adão. Já não resta
dúvida de que a Corrida da Ponte
é agora a terceira corrida mais
importante do Brasil, depois da
Maratona do Rio e da São Silves-
tre. Ela este ano será corrida na
distância exata de uma meia-
maratona (21.097 metros), pela
primeira vez em sua história paga-
rã prêmios em dinheiro e terá o
troféu Yllen Kerr para o recorde
do percurso. O troféu será entre-
gue por Fábio Rerr, filho de Yllen
Kerr. que também disputará a pro-
va. A Corrida da Ponte tem o
nome oficial de Travessia Yllen
Kerr III Na Corja continuam sendo
feitas as inscrições para a meia-
maratona "Pela Vida, Contra a
Violência" que se disputará para-
feiamente à Maratona do Rio. no
dia 23 de agosto. As inscrições
podem igualmente ser feitas nas
agências de classificados do JOR-
N AL DO BRASIL na Tijuca e no
Centro e na loja Canalonga (Ave-
nida N. Sra. de Copacabana, Su".
sala 206) Faltam 21 dias para a
Maratona do Rio. Pela v ida. con-
tra a violência.
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Danusa enfim

vai estrear no

automobilismo
Danuza Pulhares, única mulher

inscrita no Campeonato Estadual de
Marcas e Pilotos, larga hoje, com
seu Passat, na quinta posição do grid
da segunda etapa cia competição,
que será disputada às 10h45min, na
pista do autódromo de Jacarepaguá.
O pole position é Elio Seikel, que
obteve o tempo de 2min22s23, tam-
hém com Passat. O tempo da Danu-
za foi de 2min29s22, mas ela se
colocou atrás de Jorge Gomes (Es-
cort, 2min28s52), quarto colocado;
Marcelo Gomide (Passat,
2min26s83) e S. Burger (Gol,
2min26s20j. Além da prova de mar-
cas, que terá uma hora de duração,
haverá ainda corrida de Estreante
(12 voltas) e Fórmula-Ford (12
voltas).

Fórmula-2
O piloto gaúcho Leonel Frie-

drich larga hoje às 12h na pole posi-
tion do Grande Prêmio São Paulo de
Fórmula-2, que volta a movimentar
o autódromo de Intcrlagos, numa
prova válida para o Campeonato
Sul-Americano da categoria. Ele
correrá em primeiro com um Berta-
Volkswagen, graças ao tempo que
obteve ontem: 2min42sl33. Em se-
gundo lugar está o argentino Gui-
lhermo Maldonado, tricampeão sul-
americano e atual líder da têmpora-
da. Obteve o tempo de 2min42s.
Maldonado e o brasileiro Friedrich
prometem um duelo de emoções
noje na prova, que terá 25 pilotos.

Copa Brasil — Com
_ a presença da seleção

a 
principal dos Estados

 Unidos, da seleção da
Alemanha Ocidental, de

quatro equipes representando o Bra-
sil e de um clube alemão, terá início
terça-feira, em Porto Alegre, a 4a
Copa Brasil de Ginástica Olímpica.
A competição terá dois dias em Por-
to Alegre, prosseguindo no dia 8, em
Curitiba, e terminando dia 10, em
São Paulo. Os ginastas brasileiros
são Guilherme Sagese (Flamengo),
Ricardo Nassar (Flamengo), Marco
Monteiro (Flamengo), Carlos Fui-
cher (Sogipa), Gerson Gnoato (Sogi-
pa), Carlos Sabino (Minas), Luisa
Parente(Flamengo), Jaqueline Pires
(Tijuca), Marian Fernandes (Tiju-
ca), Claudia Muskati (Pinheiros),
Altair Prado (Tijuca) e Ciabriela Pul-
gatti (Sogipa).

Steve Cram —Com
duas vitórias — nas pro-
vas de 800 e 1 mil 500 m
—, o atleta inglês Steve
Cram conuuistou duas

medalhas de ouro nos Jogos da Co-
munidade, encerrados ontem em
Edimburgo, na Escócia. A competi-
ção, prejudicada pelo boicote de
vários países que não concordam
com a política da primeira-ministra
Margareth Thatcher para a África do
Sul, terminou com a Inglaterra em
primeiro, total de 143 medalhas; se-
guida pelo Canadá, 123 medalhas; e
a Austrália, 119 medalhas. Na prova
de 1 mil 500m Steve Cram justificou
toda a sua fama. Correu entre os
últimos colocados — bem ao seu
estilo — até os 900 metros e depois
arrancou o tempo de 3min50s87,
enquanto John Gladwim, também
da Inglaterra, ficou com 3min52sl7.
Em terceiro classificou-se David
Campbell, do Canadá, com
3min54s06.

Esportes
Foto de André Durão

Robertotem uma disptU^mniciãarcom o companTiriro Romano (D)

De Russinho a Roberto (ou Romário)

Os artilheiros da Cruz de Malta

tr:

cRSb

*

Mundial — Os sovié-
ticos Gary Kasparov,
atual campeão do mun-
do, e Anatoli Karpov,
seu desafiante, fazem

amanhã em Londres a quarta partida
do match pelo título máximo do
xadrez. Nas três primeiras o resulta-
do foi o mesmo; empate. Cada um
dos enxadristas tem um ponto e
meio. Ganhará a série — 24 parti-
das: 12 na caoital inglesa e 12 em
Leningrado — quem primeiro conse-
guir seis vitórias ou fizer 12,5 pontos.

^ OBERTO ou Romário. Seja quem for o
JY artilheiro do Campeonato de 1986, uma

coisa é certa: ele será um vascaíno. Se se
repetir a história do ano passado, o veterano
Roberto, até aqui um gol atrás do jovem Romá-
rio, vai reagir c chegar em primeiro. Honra que
desfrutaria pela quarta vez numa carreira perma-
nentemente voltada para o gol.

Mas não importa. O que conta é que o
artilheiro deste ano será mesmo um vascaíno.
Mais uma contribuição do clube de São Januário à
grande festa de gols que tem sido, na maioria de
seus oitenta anos de existência, o futebol carioca.
Roberto e Romário são respeitáveis goleadores,
como outros que o Vasco da Gania teve cm sua
história.

Não foram porém muitos — embora quase
sempre ilustres — os jogadores do Vasco que
tiveram o privilégio de chegar ao final do Cam-
peonato no primeiro lugar dos artilheiros. Na
verdade, eles foram apenas sete, alguns deles
mais de uma vez. O primeiro chamava-se Moacir
Siqueira Queirós, atendia pelo apelido de Russi-
nho e foi dos maiores atacantes do cluhe nos
heróicos tempos do amadorismo.

Hoje um octogenário inteiramente desligado
do futebol, Russinho pouco se lembra de seus
gols, dos títulos que ajudou o Vasco a conquistar,
da primeira Copa do Mundo que o Brasil dispu-
tou em 1930 com ele no centro do ataque. Sequer
se recorda de que foi o artilheiro dos Campeona-
tos de 1924 e 29, ambos ganhos pelo Vasco.

Russinho foi jogador muito popular. O ídolo
da torcida que naqueles dias ia ao futebol de
chapéu de palhinha, terno e gravata. Uma popu-
laridade que, no começo da década de 30, graças
a um concurso promovido por uma fábrica de
cigarros, valeu-lhe o título de "jogador número
um" do Brasil e uma baratinha zero quilômetro
como prêmio. Um episódio que mexeu tanto com
a vida da cidade que Noel Rosa o registrou
admiravelmente na letra de um samba antológico:

O Vasco paga o lote na batata
E em vez de barata
Oferece ao Russinho uma mulata...
Depois de Russinho veio Niginho. Chama-

va-se Dionísio Fantoni e era irmão daquele que
anos mais tarde seria o conhecido técnico de
futebol Orlando Fantoni. Niginho foi o artilheiro
do Campeonato de 1937 com 25 gols. Jogador
forte, desbravador de área. mais para o estilo
heróico muito em moda na época, acabou convo-
cado por Ademar Pimenta para a Copa do Mundo
de 1938. Embarcou para a França, a bordo do
Arlanza, sem imaginar que três semanas depois
seu nome ocuparia as primeiras páginas de todos
os jornais daqui e de lá. Mas não pelos gols que
sabia marcar. Niginho foi motivo de uma "briga
de tapetão".

Explica-se: tendo L.eònidas da Silva, a estre-
la da Copa, se machucado no jogo de quartas-de-
final com a Tcheco-Eslováquia, Pimenta anun-
ciou que escalaria Niginho no centro do ataque na
dificílima semifinal contra a Itália. Os italianos
protestaram. Se Niginho jogasse, eles tentariam
ganhar os pontos junto à FIFA. Pelo simples
motivo de, sendo Niginho filho de italianos e
tendo jogado profissionalmente pelo Lázio de
Roma nos primeiros meses de 19371 ser conside-
rado italiano pelas leis do país. O assunto foi
muito discutido, ganhou a imprensa, mas Ademar
Pimenta não escalou Niginho e o Brasil perdeu.

Bem mais para cá, já em 1945, ano que viu
nascer o legendário Expresso da Vitória, foi a vez
de Manuel Peçanha. o Lelé. Um jogador que já
tinha feito história num célebre trio atacante do
Madurcira, ele, lsaías e Jair, e que agora era o "ai
Jesus" da torcida cruzmaltina. Baixo, corpulento,
as coxas impressionantemente grossas, tinha um

Artilheiros dos
Campeonatos Cariocas
1906
1907-
1908
1909
1910
1911
1912-

Horácio da Costa (Fluminense) 18
Edwon Coi (Fluminense)  5
Flávio Ramos (Botafogo)  ?
Flávio Ramos (Botafogo) 16
Abeiardo Delamarc (Botafogo) 22
James Calvert (Fluminense)  S
Alberto Borgheth (Flamengo)  17 (LMSA)
—Miml Sodné (Botafogo)  10AFRJ

1913 — Mimi Sodré (Botafogo)  13
1914 — Riemer (Flamengo), Ojeda (América) e Weltare

(Fluminense)  8
1915—Weltare (Fluminense)  16
1916—Alulsio (Botafogo)  12
1917—Welfane (Fluminense) 18
1918 — Zeíé (Fluminense)  1?
1919—Welfare (Fluminense) 2?
1920—Artindo (Botafogo)  1?
1921 — Nonô (Flamengo)  11
1922—WeHare (Fluminense)  8
1923 — Coelho (Fluminense) e Chiquinho (Aménca) 12
1924—Russinho (Vasco)  14LMDT

—Nilo (Fluminense)  28AMEA
1925—Nonô (Flamengo  27
1926—Vicente (São Cnstõvão)  25
1927 —Nilo (Botafogo)  30
1928—Preguinho (Fluminense)... 16
1929—Telê (Aménca) e Russinho (Vasco) 23
1930—Sobral (Aménca)  16
1931—Carvalho leite (Botafogo) 13
1932—Pneguinho (Fluminense)  21
1933— Nilo (Botafogo)  19 (AMEA)

Tiào(Bangu)  13 (LCF)
1934— Nilo (Botafogo)  10 (AMEA)

Alfredinho (Fluminense)  10 (LCF)
1935— Carvalho Leite (Botafogo)  16IFMD)

Plácido (Aménca)  17 (LCF)
1936— Carvalho Leite (Botafogo)  lb(FMD)

Hércules (Fluminense)  23 (LCF)
1937 —Niginho (Vasco)  25
1938—Carvalho Leite (Botafogo) o Leònidas (Flamengo) 16
1939 —-CarvalhoLeite (Bofatogo)  22
1940—Lefinidas (Flamengo)  30
1941 — Pinlo (Flamengo)  39
1942 — Heleno (Botafogo)  28
1943 — João Pinto (São Cnstovão)  26
1944—Geraldino(CantodoRio)  19
1945 — Lelé (Vasco)  15
1946 —Rodrigues (Fluminense)  28
1947 —Dimas (Vasco)  18
1948—Otávio (Botafogo) c Orfando (Fluminense)  21
1949 —Ademir (Vasco)  30
1950—Ademir (Vasco)  23
1951 — Carfyfe (Fluminense)  23
1952—Zmnhoe Meneses (Bangu)  19
1953—Benite (Flamengo)  22
1954 — Dino da Costa (Botafogo)  24
1955—Paulinho (Flamengo)  23
1956—Valdo (Fluminense)  22
1957 — PauloValentin (Botafogo)  22
1958—Quarenfinha (Botafogo)  19
1959—Quarentinha (Botafogo)  25
1960—Quarenfinha (Botafogo)  25
1961—Amanldo (Botafogo)  18
1962 — Saulzinho (VaSfco)  18
1963—Bianchini (Bangu)  18
1964 —Amoroso (Fluminense)  19
1965—Amoroso(Fluminense)  10
1966 — Paulo Borges (Bangu)  16
1967 — Paulo Borges (Bangu)  13
1968 — Roberto (Botafogo)  13
1969 — flávio (Fluminense)
1970—Flávio(Fluminense)  18
1971 — Paulo César (Botafogo)  11
1972 — Doval (Flamengo)  16
1973 — Dano (Flamengo)  15
1974 — Luinnho (America)  20
1975 -— Zico (Flamengo)  30
1976 — Ooval (Fluminense)  20
1977 — Zico (Flamengo)
1978 — Zico (Flamengo), Roberto (Vasco) c Cláudio Adão

(Flamengo)  15
1979 — Zico (Flamengo)  26 gols (especial)
1979 — Zico (Flamengo)  34
1980 — Cláudio Adão (Fluminense)  20
1981 — Roberto (Vasco)  31
1982 —Zico (Flamengo)  21
1983 — Luizinho (Amenca)  22
1984 — Baltazar (Botafogo) e Cláudio Adão (Bangu)  12
1985 — Roberto (Vasco)  12
Obs IMSA — liga Metropolitana de Sports Athléticos: AFRJ — Associação

de Footbáll do Rio de iane»ro; LMDT — liga Metropolitana de
Desportos Terrestres: AMEA — Associação Metropolitana de Esportes
Atléticos; ICF — üga Canoa de futebol; FMÜ — Federação
Metropolitan* de Desportos

chute que beirava o inacreditável Outro que
também foi cantado em samba, desta vez por
Wilson Batista:

Vamos lá que hoje é de graça
No boteco do José
Entra homem, entra menino.
Entra velho, entra mulher
É só dizer que é vascaíno
E que é amigo do Lelé
Dimas foi o artilheiro do Campeonato dc

dois anos depois. Como o de 1945 (e como
voltaria a ser o de 49), ganho pelo Vasco sem
derrota. Era um bom jogador, de bom toque de
bola, inteligente. O mesmo que três anos mais
tarde comandaria o ataque do América numa
difícil — e frustrada — tentativa de fazer o time
de Campos Sales o campeão da cidade. No Vasco,
Dimas teve mais sorte: foi campeão c artilheiro.
Também, dizem os que se lembram dele sem
muita saudade, naquele time qualquer um podia
ser artilheiro: Danilo, Maneca, Rufanelli, Djal-
ma, Chico, Barbosa e ainda Lelé, o Vasco tinha
craque demais para um time só.

Sucessor de Dimas nessa galeria ilustre foi o
genial Ademir Marques de Menezes. Ele já havia
pertencido ao Vasco, justamente na época do
Expresso da Vitória, mas passou dois anos no
Fluminense, foi supercampeão carioca em 1946
(marcando inclusive o gol decisivo na final com o
Botafogo) e quarto colocado em 47. De volta ao
Vasco no ano seguinte, iniciaria a escalada para
tornar-se um dos maiores atacantes de toda a
história do futebol brasileiro. E um grande go-
leador.

Ademir era completo: velocidade, senso de
colocação, perfeita intuição dc gol. chute preciso
com os dois pés. inteligência, o finalizador dos
sonhos de todo meia-armador da época. Como
Zizinho: .— Ademir? Era só enfiar e correr para o
abraço. Ele estava sempre no lugar certo. Tinha o
faro e a sensibilidade do gol.

E tinha mesmo Foi o artilheiro dos Cam-
peonatos de 1949 e 50, o último bi do Vasco. Foi o
artilheiro também da malograda Copa do Mundo
de 50. Os vascalnos podem se dividir quanto aos
craques de sua preferência. Ou sobre se foi
Fausto dos Santos. Lelé, Roberto Dinamite ou
qualquer outro o maior ídolo de sua história Mas
ninguém discute que Ademir foi, longe, o maior
de todos os seus atacantes, uma espécie de 1'elé
do seu tempo, temor de todas as defesas, o nome
pelo qual gritavam os torcedores incentivados
pelo talo de mamão de Ramalho.

Em seguida veio Saulzinho. um gaúcho de
Bagé que vestiu a camisa cruzmaltina no começo
dos anos 60. Rápido, habilidoso, oportunista.
Não chegava a ter a estatura técnica de um
Ademir, nem o carisma de Um Lele. nem a força
de um Niginho. Mas a torcida também gostava
dele. Foi o artilheiro do Campeonato de 1%2, o
do bi do Botafogo.

Por fim. Roberto. Aos 32 anos, com 17 de
Vasco, profissional de uma época em que se joga
muito, acabou somando a este dado a sua vocação
de artilheiro para se transformar no maior golea-
dor da história do Vasco, com mais de 600 já
mareados desde os juvenis. Roberto é um jogador
especial por várias razões. É ídolo de verdade. De
certo modo, mais querido pelo povão do que o
ruhronegro Zico ou o corintiano Casagrande
Especial também por ser um jogador realmente
decisivo, de grande peso nas horas críticas, desses
que o torcedor costuma dizer que "dese-

quilibram", e no entanto ter tido menos chances
na Saleçáo Brasileira do que merecia por seu
futebol. Mas especial sobretudo por seus gols.
artilheiro dos Campeonatos de 1978, 81 e 85,
estando agora apenas um gol atrás de Romário,
mas muito perto de chegar mais uma vez em
primeiro.

; Bienne — O Torneio Internacional
'1 de Bienne, Suíça, terminou ontem,

com vitória do soviético Leg Polu-
gaievsky, grande mestre de 51 anos.
E!e terminou empatado, na classifi-
cação final, com o alemão ocidental
Eric Lobron, mas o regulamento lhe
deu o primeiro lugar por ter tido
melhor desempenho em partidas
contra adversários da mesma ou
aproximada pontuação no racking
mundial. Viktor Korchnoi, exilado
soviético que representa a Suíça e
quarto colocado no ranking interna-
cional, foi a grande decepção do
torneio, não conseguindo mais do
que a 10a colocação.

Uruguai campeão
— Mais uma vez, os uru-

laios conquistaram o
:ampeonato Mundial

de Iatismo, na classe

João Saldanha

Snipe. Desta vez foi no lago de Riva
dei Garda, na Itália. O barco tripula-
do por Horácio Carabelli e Christo-
pher Sheme ganhou a última regata
da competição — a sexta — e garan-
tiu o título para o Uruguai. Em
segundo lugar ficou a Argentina.

Loteria — Dois jogos foram reali-
zados ontem pelo teste 816 da Lote-
na Esportiva:

Jogo 2: São Paulo 1 x l Portti-
guesa de Desportos (coluna do
meio)

Jogo 4: Juveiitus 2 k 0 Ponte

/
í í|7 hoje! Hoje, grande espetáculo

do maior circo que já veio no
Alegrete!" Era um homem de fraque
preto, culote branco, botas pretas bem
envernizadas. colete vermelho, bigodes
enormes, retorcidos como os do Seu
Ernesto (acho que era Ernst. o que
tirava o chope no bar da Rua Ypiranga).
E um baita chicote. Logo atrás, numa
carreta velha, um leão mais velho do que
a carreta dormia ou estava deitado nas
palhas abanando o rabo para espantar as
moscas. Em vez de uivar, bocejava com
um ar paciente e chateado. E a gurizada
atrás, fazendo coro com o homem e
gritando aquilo de sempre: "O 

palhaço o
que é? É ladrão de muie..." Das janelas,
o pessoal aparecia gritando: 

"Olha os
Borlantim. olha os Borlantim." Era as-
sim que se chamava e de fato estava
escrito no carro da frente: "Circo de

"Os 
BorlantirrT

Borlantim dos Irmãos Perez." Uma bai-
larina de trapézio, com uma roupa muito
suja e gasta e beijoqueira como quê.

Era o circo mesmo, anunciando sua
função à noite, no terreno baldio ao lado
da Delegacia e perto da farmácia do Seu
Quintana, pai do poeta, em frente à casa
da Dona Carlota. Ninguém poderia er-
rar e ninguém errava mesmo. A turma
do circo não era trouxa e dava duas ou
três voltas pela cidade avisando o "maior
espetáculo da Terra".

E assim mesmo. Tem de correr atrás
e aproveitar a onda. Flamengo e N asço
estão se esquecendo de fazer certas coi-
sas promocionais que já foram utilizadas
com êxito. As charangas percorrendo
ruas e já não quero que se faça o desfile
dos jogadores em carro aberto como
faziam antigamente. Não. não é preciso
isso. mas não seria mal promover entre-

vistas coletivas, presença de vedetes visi-
tando seus ídolos concentrados. Isto pro-
voca algum ciúme das madames mas é
fácil contornar.

Claro que teremos gente, 100 mil
para cima. mas sempre é bom aproveitar
a onda positiva. Os garotos querem ver,
os pais levam e a enchente vai crescen-
do. Nem tanto só para este jogo, que já
tem sucesso garantido, mas para outros e
outros. Não seria mal fazer funcionar o
metrô. O trem já está parando no Mara-
canã e em São Cristóvão outra vez. mas
o metrô ainda faz como aquele restau-
rante: "Fechado para o almoço." Não
tem metrô em dia de jogo na estação do
Maracanã e seria bom que os candidatos
a Governador pelo menos prometessem
isto: "O metrô, cujo objetivo e o de
prestar serviços, vai funcionar no exerci-
cio do meu mandato." Da samba.

lip. ,f|

E OS NOVOS VALORES, VIERAM PRA FICAR?

Pelo menos até fevereiro eles ficam congelados. E a sua chance
% de comprar com prestaçao fixa e sem juros. No Consorcio União.
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Heitor sonha com algo

alem do título: quer

uma carreira política
Valença Ate o fim da outra semana, quando se

conhecerá o campeão carioca de 86, a atenção de Heitoi
estará voltada apenas para os |ogos com o Flam|Bg0 Depois,
vai cuidar de se filiar a um partido político e amadurecer a
idéia de se tornar Prefeito de l aranjat Paulista, município de
apenas 18 nnl habitantes encravado no Leste de São Paulo,
entre Campinas è Botucatu

Heitor Camarim Júnior e o cidadão mais ilustre do lugar
e e la que investe tudo o que ganha com O futebol Aos 22
anos, se confessa uns idealista disposto a ajudar a cidade onde
nasceu e onde mora a namorada, Isabel Cristina, 18, com
quem pretende se casar em breve. Nem o fato de poder se
firmar no time 11 s jogos decisivos com o Hamengo c a
oportunidade de renovar contrato vantajoso dentro de um
mês podem fazê-lo mudar de idéia.

A eleição será em 88 e ainda preciso reunir 50
assinaturas para viabilizar a candidatura So não sei se me filio
ao PMDB <ni a outro partido de oposição porque esta tudo
mudando A política esta dentro de num E o que gostaria dc
fazer, mas sempre em Laranjal, porque so me interesso em
ajudar minha terra.

Em Laranjal Paulista. Heitor investiu na compra de um
rancho de seis mil metros, onde. obviamente, plantou laranja
Com o contrato renovado, pretende entrar também na criaçao
de gado de corte e melhorar ,ts condições dé vida dos pais e
das duas irmás já formadas

Já tenho um campo de futebol bem cuidado, uma
churrasqueira na qual reúno os amigos e uma praia particular
no Rio Sorocaba, maravilhosa, num trecho do rio em que não
ha poluição. Guando estou lá, esqueço da vida enquanto
mergulho nas águas do rio ouvindo música sertaneja

Heitor possui também dois apartamentos em Campinas,
adquiridos com o dinheiro ganho na Ponte Preta e, sobretudo,
por ter participado - e vencido — a maioria das competições
amadoras defendendo o Brasil, alem do contrato feito no
Flamengo, Náutico e Vasco.

Ganhamos o Sul-Americano da Bolívia, o Mundial
do México o torneio de Acapulco. Vim para o Hamengo. sai
para o Náutico para ser campeão pernambucano e voltei ao
Rio para ajudar o Vasco a vencer a Taça Guanabara. E,
sempre que defendi o Brasil, tinha Bebcto como companheiro
para executar as jogadas pelo lado direito Depois, também no
Flamengo. Agora, mudei de lado duplamente: estou no Vasco
e na lateral esquerda, onde domingo, por ironia. Vou procurar
o mesmo Bebcto

Ao falar de Bebcto, Heitor lembra da boa fase passada
no México, quando recebeu o apelido de Patada Atômica por
causa do chute forte que impressionou torcedores e a impren-
sa mexicana

Se vivesse de novo esta fase boa, ainda optaria pelo
futebol antes da política. Mas futebol e momento c não sei se
até 80 as coisas estarão correndo como imagino Em Laranjal,
apesar de o salano de prefeito nao passar de Cz$ 10 mil. ha
sempre a certeza de estar junto de quem gosto e dc ajudar
minha cidade.

Os alemães assimilam

as lições da Copa e

mudam o seu futebol

Hamburgo — Um mês depois da Copa do Mundo, a
palavra México continua mágica para os jogadores, técnicos c
torcedores da Alemanha Ocidental. Agora, com o sentido de
futebol ofensivo: "Arriscai alguma coisa c atacai" — exige dos
jogadores alemães o ex-intemacional Paul Breitner, atual-
mente cronista esportivo.

A maioria de seus colegas da imprensa esportiva é d.t
mesma opinião. Os jogadores são conclamados a esquecer o
"futebol de segurança" e a praticar um "futebol completa-
menie novo", tal como se viu no Mundial do México. Só assim
se poderá tirar o futebol alemao da crise e atrair espectadores
aos estádios.

A escassas duas semanas do começo do Campeonato da
Primeira Divisão, os tesoureiros e managers dos clubes ainda
não superaram o trauma do fracasso da temporada passada,
quando a media de torcedores por partida, nos estádios, foi de
17 mil 662, a mais baixa dos últimos 13 anos. A Federação
Alemã calcula que os clubes têm uma dívida total de 100
milhões de marcos (cerca de Cz 6(KI milhões 500 mil)

Apesar da excelente forma exibida pelo Bayern de
Munique em partidas recentes, seu treinador, Udq Lattek.
acha que o futebol alemão — no que respeita aos clubes
carece de possibilidades no cenário internacional: "França e
Espanha compram, a força de milhões, os bons jogadores do
mercado mundial. Por apenas dois jogadores de categoria, o
Barcelona acaba de pagar 10 milhões de dólares. As estrelas
são extremamente caras e não podemos competir" — lamen-
ta-se Lattek.

No entanto, o Bayern comprou jogadores caros. Por
exemplo, pagou 2 milhões de marcos ao Kaiserlautcrn, pelo
passe de Andreas Brehme. O Colônia também pode exibir
essa força: ao mesmo KÜíserlautern comprou Ttíomas Allofs
por I milhão 700 mil marcos. Segredo desse poder dos dois
clubes: o Bayern havia vendido o dinamarquês Lcrby ao
Mônaco, da França, por 1 milhão 81X1 mil marcos; e o Colônia
havia embolsado 2 milhões 750 mil marcos da venda de seu
astro Pierre Littbarski ao Racing. de Paris. Como disse Udo
Lattek. aos franceses parece que sobra dinheiro: o Olimpiqüe,
de Marselha, pagou ao VFB Stuttgart 3 milhões 500 mil
marcos pelo passe de Karl-Heinz Foerster.

Mas outros clubes alemães investem As duas equipes do
consórcio químico Baver, o Uerdigen c o Levcrkusen, não
apenas compraram jogadores (Wolfgang Rolff passou do
Hamburgo ao Leverkusen por 1 milhão 500 mil marcos) como
reformaram seus estádios "para oferecer mais conforto ao
publico", como disse o managtr Remhard Roder

Para atrair espectadores, os clubes oferecem desconto-
em pacotes de entradas — gerais, arquibancadas e tribunas
para suas partidas. O Kaiserslautern lançou a "entrada
familiar", com desconto de 25r/r para a mulher e 509H para
cada filho. Em Stuttgart. a "entrada pai e filho" sai pela
metade do preço.

Em Dusseldorf, o Fortuna anuncia com alegria que
vende 10'í mais de assinaturas para suas partidas do Campeo-
nato do que no ano passado. Mas em Hamburgo não há
motivo de júbilo: o clube local leve de reduzir seu orçamento
em 25% e não conta mais com Felix Magath Ele deu por
encerrada sua carreira na Copa do México e se agora, em
substituição a Guenter Net/er. dirige os destinos da equipe
esta é apenas um aglomerado de jovens

Foto da INP
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Sandro Moreyra

jogo desta tarde

merece ser-visto

Aggerrinha 
de bastidores travada du-

rante a semana por Vasco c Flamcn-
go, felizmente, chegou ao fim. Michel
Assei e Eurico Miranda depuseram as
armas e agora a palavra pertence à quem
de direito: aos jògàdorfes que. em campo,
com arte e talento, vão procurar decidir
quem e campeão.

Nos duelos da sfmana. o \'asco
levou a melhor. Consgüiú absolver Ro-
herto e reformar o contrato de Maurici-
nho. frustrando a gente do Flamengo,
que pressionava o Iribunal e metia so-
nhos na cabeça do Maurieinho, aceruijiçjò
ate com uma possível compra de seu
passe.

Mas toda essa historia pasSou. A
guerra agora vai ser travada dentro do
campo e no anel do Maracanã, onde as
duas torcidas dc\çrão estar presentes em
massa. Craques e torcedores e que irão
sotrer os 90 minutos de uma partida que
tem todos os ingredientes para ser, ao
menos, emocionante

Grande responsabilidade cabe ao ar-
bitro desta tarde. O jogo representa me-
ses de trabalho de técnicos e jogadores e
não pode ser destruído por erro de um
apitador inexperiente ou que se deixe
intimidar. Infelizmente, c uma advertèn-
cia necessária, porque o atual quadro de
árbitros, menos por culpa dos apitadores
do que da Federaçãql e formado por
juizes sem a t,nimba desejada e impres-
cíndivel para dirigir partidas da énverga-
dura do Vasco \ Flamengo desta tarde. A
responsabilidade do arbitro Aloisio jViug
é, portanto, muito séria.

Cada finalista de hojej como se sabe,
ganhou um turno. O Vasco venceu o
primeiro, conquistando a Taça Cnianaba-
ra, ficando O Flamengo com o returno e a
Taça Rio. Nocômputo geral, o Flamengo
chegou aos 33 pontos, dois a mais do que
o Vasco e, por isso, tem direito a vanta-
gem de um ponto nos quatro que tera de
disputar. O que nem sempre e bom.

Velhos rivais. Vasco e Flamengo,
volta e meia se encontram nas decisões.
Os dois já se enfrentaram nos sessenta e
poucos anos de confronto, 162 vezes. O
Flamengo tem 68 vitórias, o Vasco 55 e
por 34 ve/es empataram. Uma vantagem
que não chega a ser marcante e antes dá
ate urna idéia do equilíbrio entre eles.

Esse equilíbrio predomina no clássi-
co de hoje. Com a absolvição de Roberto
e a volta de Maurieinho, o Vasco tem seu
ataque completo, em condições bem su-
periores ás de domingo passado, quando
perdeu para o Flamengo por erros pró-
prios e do árbitro.

A força maior do time vascaíno esta
na aplicação tática e no empenho com
que joga. É um time bem treinado e
costuma lutar com garra os 90 minutos,
mas sofre de uma certa intranqüilidade,
deixando-se perturbar facilmente. Nojo-
go da semana passada, um pênalti, erro-
neamente marcado pelo árbitro, levou ao
descontrole os jogadores e dirigentes, e o
Flamengo, que perdia por 2 a 1, acabou
ganhando por 3 a 2. E ainda agora
acabamos de ver o técnico Antonio Lo-
pes se abespinna! todo contra uma entre-
vista do jogador Marquinho.

Por isso. é sempre importante para o
Vasco marcar primeiro. Saindo na frente,
seu time se acalma, cresce e pode então
mostrar toda a sua força e disposição de
luta, que e, de resto, a imagem de seu
treinador.

O Flamengo, sem duvida, fez uma
façanha neste campeonato. Nunca conse-
guiu jogar completo, lutando permanen-
temente contra contusões. Perdeu Zico,
Sócrates, Mozerl Leandro, Adílio e Can-
tareli. ou seja, seus principais jogadores.
Assim mesmo ganhou o returno e foi o
time a marcar mais pontos ao longo do
Campeonato.

Hoje, na hora da decisão, ainda vai
jogar desfalcado. Dos grandes ausentes.
Leandro voltou, mas Mozer tornou a se
contundir e está de fora ao que se diz. O
técnico Lazaroni. no entanto, parece nao „
se impressionar com o fato. Forçado
pelas circunstâncias, Lazaroni vem lan-
çando os reservas recém-saidos dos junio-
res e, de um modo geral, todos eles tem
correspondido. Inclusive o jovem goleiro
Zé Carlos que, bem mais que o pênalti
fajuto, garantiu a vitoria do Flamengo,
domingo passado.

Ai estão, pois, os dois rivais, prontos «
para disputar com garra e técnica os
primeiros pontos dos quatro necessários
para ser campeão. Um título que o Vasco
conquistou pela última vez em 82, justa-
mente em cima do Flamengo, num jogo
onde esse mesmo técnico Antonio Lopes
mudou na vespera metade do time e
ganhou. Tanto que tem gente dizendo
que Lopes agora repete a manobra por
superstição.

Ja o Flamengo, não vê o titulo desde
81, quando ainda tinha Zico em plenoesplendor e ganhou o titulo Mundial de
Clubes. Dali para cá. nada mais. Neste
campeonato, como ja disse, vem tazendo
a façanha de ganhar com um time jovem.
Tendo a vantagem de um ponto, o Ma-
mengo pode estar bem perto de vestir
novamente a faixa de campeão. Mas vai
ter de jogar muito.

Resta saber se o público começa a
prestigiar desde hoje ou prefere esperar a
hnalissima. Menos de 100 mil pessoas
num jogo desses e um fracasso.

¦ m
Histórias: Na alegria da vitória, entra '
o presidente Horta no vestiano a chamar
por Mario Sérgio, o herói da tarde: —
"Cadê meu craquc? Apontam para os
banheiros e la vai Horta cumprimentar
Mário Sérgio.

Debaixo dos chuveiros. Mario esten-
de a mão. Horta aperta e, então Mario- :
puxa-o c o prcnce num iamo jnniço, a i

JORNAL DO BRASIL Esportes

Eles gostam de driblar e de dar passes de trivela. Mas são discutidos por não marear

Adílio e Geovani, arte em campo

JOUBER 

costuma defini-lo como um
jogador em extinção: "Sua técnica é
coisa rara no futebol atual do Brasil".
Zagalo se preocupava em ensinar-lhe

a marcar: "Se ele conseguir aliar a combativi-
dade à alta habilidade que possui, será perfei-
to". E o atual técnico do Flamengo, Sebastião
Lazaroni, acha que ele representa o verdadei-
ro estilo brasileiro: "Um futeboi moleque e
altamente criativo". Se entre os técnicos sua
presença no time é fundamental, há quem
ainda ache que Adílio prejudica o Flamengo.
Prende demais a bola. E lento. Não sabe
marcar. E abusa dos dribles.

Polêmica à parte, a verdade é que num
ponto todos coincidem. Ninguém discorda da
habilidade de Adílio, há sete anos titular
absoluto do Flamengo. Sua arte era o ponto
de equilíbrio do time de 78 a 81, quando a
cadência de seu jogo influiu decisivamente em
conquistas inesquecíveis do clube. Enfrentou
a tentativa de alguns técnicos de europeizar o
futebol brasileiro. E já fez muita gente mudar
de opinião ao seu respeito desequilibrando
nos jogos decisivos.

Adílio diz que até respeita as opiniões dos

Sue 
defendem a força e criticam sua maneira

e jogar. Mas defende também, com unhas e
dentes, a importância de um jogador com suas
características dentro de uma equipe. Ele
concorda que precisou aprender a pelo menos
cercar o adversário e abdicar um pouco do
jogo individual em prol de um esquema. Mas
nunca pensou em abrir mão de sua arte:

Acho que a arte é o que difere as
pessoas em suas profissões. Um grande pintor
pode ser lento para terminar sua tela. Mas o
produto final, com certeza, será melhor. No
futebol nâo é diferente. As pessoas podem ser
iguais no físico, na velocidade, no combate.
Mas o ponto de desiqüilibrio é a habilidade.
Um dom que ninguém adquire. Vem de
berço.

Ele vai mais longe: lembra a Copa do
México:

Acho que Maradona provou que o
artista é imprescindível. As Seleções se prepa-
raram para correr como nunca. Os técnicos
inventaram mil maneiras de ocupar os espa-
ços, aumentar o bloqueio no meiocampo e
tudo mais. A Argentina derrubou tudo isso
com a habilidade de Maradona.

Adílio não se conforma com o fato de a
Seleção Brasileira ter prescindido de tantos
jogadores habilidosos, preferindo levar para o
México uma equipe de força. Ele se inclui
entre os injustiçados:

Os europeus procuram um craque e
dificilmente o encontram. No Brasil, onde
eles são natos, nossos técnicos abrem mão
deles. Fiquei chateado de não ter ido ao
¦México. Estava bem. Não tenho dúvidas de
que minha habilidade seria importante para a
Seleção.

Mas Seleção é coisa do passado. Adílio
disse que ficar de fora o deixou triste, mas que
isso não influiu em sua carreira. Na sua ânsia
de conquistar títulos pelo Flamengo. Sua
cabeça, assegura, está ótima e pronta para
decidir mais um Campeonato:

Estarei mais uma vez colocando minha
arte e experiência em prol do Flamengo.
Sinto-me bem tecnicamente. Fiquei parado
durante alguns jogos, mas isso não pesa muito
em uma decisão. Ó que importa é a cabeça do
jogador. É ele saber que é capaz de decidir
um jogo com uma jogada individual ou com
um passe preciso. Isso eu sei fazer como
poucos.

A auto-suficiência de Adílio chega a es-
pantar, mas não o afasta da realidade. Tem
consciência de que o jogo de hoje será muito
difícil:

O Vasco já provou que tem um time
altamente ofensivo e bem preparado. Conta
com Geovani, que tem muito talento, e três
atacantes perigosos: Maurieinho, Roberto e
Romário. Estamos preparados, mas ninguém
pode garantir que já somos campeões. O
respeito é fundamental.

Respeito, por sinal, é o que não falta a
este jogador. Adílio é considerado pela comis-
são técnica do Flamengo um atleta exemplar e
de ótima índole. Dos companheiros de clube,
tem o maior carinho e admiração. E, em
contrapartida, sempre trata a todos com sim-
plicidade. Sabe, porém, que sua experiência
será muito importante nestes jogos decisivos.
Naturalmente, já tem a receita do sucesso:

Os jovens se espelham nos mais ve-
lhos. Se me vêem correndo, eles correm. E, se
depender de mim, o exemplo será o melhor
possível.

O esforço, assim, será de todos. Mas, na
opinião de Adílio, a tarefa de decidir será do
jogador técnico:

Tenho pressentimento de que a arte
do craque vai decidir de novo. Estou pronto
para isso.

Roberto Prado

São dois jogadores altamente habi-
lidosos que, com sua arte e dribles
desconcertantes, encantam os tar-
cedores. Dois jogadores, porém,
muito discutidos. Há sempre um
treinador repetindo a pergunta: até
que ponto esta técnica individual
pode ser usada em beneficio do
conjunto'.1' Há ainda os mais enfáti-
cos: "Eles 

precisam aprender a
marcarAdílio mais experiente nos
seus 30 anos, é sincero ao afirmar
que 

upelo menos vem aprendendo a
cercar''. Mas não abdica do seu
talento: "O craque é sempre decisi-
vo", garante. 0 jovem Geovani, há

dois anos considerado um dos maio-
res talentos surgidos nos últimos
tempos, mudou muito. Antônio Lo-
pes o obrigou até a dar carrinhos.
Esses dois jogadores do mais puro
estilo brasileiro, amantes dos dri-
bles e dos passes de trivela, temem
deixar de lado o que melhor sabem
fazer. Acham que o futebol do Bra-
sil tem de voltar às suas raízes. E
citam o mesmo exemplo: Diego /Ir-
nuindo Maradona. a estrela da Co-
pa do Méxii-o. capaz de driblar três
ou quatro adversários para marcar

um gol. E disso que eles gostam

pés de
Adílio, a tor-
cida do Fia-
mengo sem-
preencontrou
um motivo de
alegria e pra-

. Um jfute-
boi vistoso e
técnico.

Nos pés do jo
vem Geovani,
a torcida do
Vasco sempre
viu o talento.
Mas marcado
também pelo
excesso de
exibicionismo

AFASTADO 

do elenco no início
do ano por incompatibilidade
com o sistema tático utilizado
pelo Vasco de Antônio Lopes,

Geovani foi reintegrado recentemente e,
desde então, passou a ser um dos jogadores
mais importantes do time. Se antes era
criticado pela lentidão com que fazia a
ligação das jogadas entre defesa e ataque,
agora é de seus pés que partem os lança-
mentos medidos para as penetrações rapi-
das de Maurieinho e Romário, ou o passe
para Roberto desviar e deixar Romário
livre diante do gol adversário.

O que mudou: Geovani ou o sistema
tático do Vasco? Para o jogador, mudaram
um e outro. Ele admite que os conselhos de
Lopes finalmente o convenceram de que
era preciso se empenhar mais nas jogadas
de bloqueio e, sobretudo, não perder tem-
po com dribles desnecessários. Mas foi a
atuação de Maradona na Copa vencida
pela Argentina que mudou sua cabeça, em
conseqüência, o estilo de jogo.

E a tal ponto, que em seguida à vitoria
argentina, encantado com a objetividade
de Maradona, jurou ter para o Vasco
importância tática semelhante à que o
craque da Copa teve para seu time.

Fiquei tão impressionado com a
técnica que ele exibiu que jurei modificar
meu estilo de jogo. Maradona mostrou que
não é preciso fazer jogadas excepcionais, e
ele fez; mostrou que basta jogar com
simplicidade, e a televisão cansou de exibir
seus toques objetivos e simples nos jogos
da Argentina. Enfim, após a Copa passei a
ter uma consciência profissional e abando-
nei os toques bonitos, mas sem conscquen-
cia. E achei que jogando assim, teria para
meu time importância semelhante.

Geovani sabe que os elogios recebidos
pelas atuações realizadas após a Copa tem
uma relação forte com a mudança na
cabeça e nos pés. Apesar de ter apenas 22
anos, esse capixaba de Vitória |a viveu a
glória de se sagrar Campeão do Mundo de
Juniores, no México, sendo considerado o
melhor jogador da competição, e a decep-
çào de ter saído do time do Vasco justa-
mente numa decisão contra o Flamengo,
em 82. Nada disso o afeta mais. Ele lembra
que, se no clube esta semana imperou a
coincidência de alterações, como em S2,
ele pode ser considerado o "contrario da
superstição".

Sou um dos poucos jogadores que
atuavam naquela época e saiu do time.
Como o Acácio entrou agora, repetindo
82, era o caso de se perguntar poque não
sai o Geovani. Na verdade, isso não existe
e o que escala um jogador é sua forma, sua
importância para o time, pois há um crité-
rio técnico no verso. Mas sou supersticioso
e só entro em campo com o pé direito e o
último banho antes de entrar em campo e
sempre no mesmo horário.

Agora que teve seu trabalho no time
elogiado, principalmente por se tornar
mais um homem de marcação no rígido
sistema vascaíno, Geovani não vê a hora de
começar a decisão. Diz que nem dorme
direito, só de pensar no Maracanã repleto,
colorido, a lhe testemunhar as jogadas da
mais pura técnica do jogador brasileiro,
exatamente como no México, mas amadu-
recido taticamente, porque diz que impor-
tante "e o título que o Vasco pode conquis-
tar" hoje.

-- Tudo isso motiva. Mas o que mais
me empolga é a fase por que passa o Vasco.
O Flamengo pode até nos surpreender,
pois conta com um ataque perigoso, princi-
palmente nos lançamentos que o Bebeto
recebe do Andrade. O Adílio é outro
jogador criativo que pode complicar para
nós. Mas acredito no Vasco.

O jogo de hoje. na opinião de Geova-
í ni, vai se desenvolver muito pelo meio-

t. campo, com a bola sempre retida nos
momentos mais importantes, com as defe-
sas adotando cuidados especiais.

Esse jogo cerebral c porque se trata
de uma decisão e um dos times tem a
vantagem de um ponto. O Flamengo não
vai correr o risco de perdê-la se expondo,
enquanto o Vasco não poderá acentuá-la
indo à frente de qualquer maneira:

O que Geovani não teme é atuar ao
lado de um lateral-esquerdo improvisado,
pois Heitor é quem ocupa a posição hoje.

Para mim, não modifica nada. Na
Seleção Brasileira de Juniores, jogávamos
pelo lado direito. Agora que passei a atuar
pelo lado esquerdo, sinto mais facilidade
em fazer lançamentos em diagonal para o
Maurieinho e o Paulo Roberto.

Sérgio Dantas

Novo Recorde — O clássico de hoje
no Morumbi — Coríntians x Palmeiras —
pode estabelecer o novo recorde.de renda
e público da atual temporada do Cam-
peonato Paulista. Por coincidência, o
recorde atual pertence ao mesmo jogo,
no primeiro turno. Coríntians e Palmei-
ras estão bem classificados na soma geral
de pontos, com grandes chances de irem
às finais. Em outro jogo importante, o
Internacional defende, em Limeira, sua
condição de líder do Campeonato Paulis-
ta. enfrentando o Amenca.

Complicado — Sport x Santa Cruz e
Náutico x Central sao os jogos de hoje
pelo Campeonato Pernambucano, ambos
com gosto de decisão. O vencedor do
primeiro vai depender do fesuitado do
segundo para saber se esta classificado
para o quadiangular linal. E o Náutico,
paradoxalmente. |ó participara dessa fi-
nai se perder para o Central e este ganhar
um possível jogo extra contra o Santa

Cruz, no caso de vitoria do Santa Cruz
sobre o Sport.

Subir alto — Ao se apresentar ontem
em seu novo clube — o Sampdona. de
Gênova — o meio-campo Toninho Cere-
zo disse que seu proposito na nova equipe
é jogar bem e com seriedade, "porque se
trabalharmos seriamente e tivermos um
poco de sorte, é possível subir alto".
Sorte, aliás, foi o que faltou a Cerezo na
última temporada italiana, jogando pelo
Roma, e em sua pretensão de jogar a
Copa do Mundo pelo Brasil.

Derrotado — O Santos perdeu ontem
a chance de disputar a final do Torneio de
Roterdã, ao ser derrotado pelo Feye-
noord, da Holanda, por 3 a 2. Com esse
resultado, a equipe holandesa íara o jogo
final contra o Wcrder Bremen, da Ale-
manha, que derrotou o E\erton, da In-
giatena, por a 6, na disputa dc pcnaltis,
poi?-. a partida terminou o tempo regula-
mentar com um empate sem sois.

Escola Técnica Federal • Escola Téc de Química
• Escola Nacional de Ciências Estatísticas

• Escolas Militares (Aeronáutica-Exército-Marinha)
INÍCIO DAS AULAS: .

04 A 08 DE AGOSTO (REVISÃO)
11 DE AGOSTO (INÍCIO DO PROGRAMA)

^MATRÍCULAS ABERTAS

MANHÃ INTENSIVO TARDE

VILA ISABEL — Rua Souza Franco, 179. Teis: 268-5126 e 208-0398
TIJUCA - Rua Bom Pastor. 90. Tei 254-5374
MEIER — Rua Dr. Pache de Farias. 68 Tels 281-8981
MADUREIRA - Rua Padre Manso, 20?. Tei. 359-4488
CENTRO — Av Gen. Justo. 336 — Sobreloia T.el 262-4106

« O curso que mais aprova no Brasil » Vagas limitadas
w w—nas»



Flamengo e Vasco na hora da decisão

n... cn., Arquivo Foto do Ari Gomes Gávea. onde o Flamengo SC .
Quase seis meses depois de seu
início, o Campeonato Carioca
entra hoje em sua etapa mais
importante: Vasco, vencedor
da Taça Guanabara, equiva-
lente ao primeiro turno, e
Flamengo, ganhador da Taça
Rio — o segundo turno —,

começam a decidir o título
estadual, em melhor de qua-
tro pontos. O Flamengo, que
ainda somou mais pontos ao
longo da competição, entra
com vantagem de um ponto
para a série de partidas, que
prossegue na quarta-feira.
Ao longo da semana, tanto na

tay *5© ® ® ®0

Lopes se alegra de
não ter qualquer

problema na ecjúijoe

A alegria de
mostra a certeza de
quem quer a vitória

Gávea, onde o Flamengo se

preparou, como em Valença,

para onde foi o I asco em
busca de melhores condições
de treinamentos, houve mo-
mentos de alegria, tensão,
nervosismo, comuns nos jogos
entre os dois clubes, princi-
palmente em épocas de deci-
sões. Se no Flamengo os torce-
dores puderam se alegrar
ainda mais com a confirma-

ção de Bebeto, no Vasco Mau-
ricinho e Moroni, com dores,

provocam apreensão. De

qualquer modo, o Maracanã
receberá seu maior público ¦
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AMPLIFICADOR GRADIENTE
Model 126

m ¦

è 1 * ¦

Duplo medidor de potência 120W
Df;:ÍÍ063®
Por 2.399,00

ATARI POLYVOX

©

I
©

Grande variedade de
fitas à sua escolha Pon1.349,00

CONJUNTO ENERGY
GRADIENTE

ill
Coniunto composto de ' ampiiticador equahzador tunerdigital com memória 1 tapeaeo com doiby auto reversoloqic controi. sofisticado toca-fliscos o 1 par do c*s acusticas 120W'Rac* Opcional
"O melhor preço b as melhores
condições sáo com a gente".

JOYSTICK • GRADIENTE

Porsistemadigital.com
dois disparos e fixação
por ventosa.
De: jB8$J Por 129,00

• 2S,

MICRO GRAVADOR MC 4000 GRADIENTE
(Secretária de Bolso)

O pequeno que
temo melhor
som. Ogcavarioi
ideal para você
carregar em sou
bolso.
De: jJS&QÜ
Por 1.399,00

PA 850 POLYVOX

Q*

H^ajpn

Amplillcador, tuner AM/FM, e
equalizador gráfico à pilha, bateria e
rede. 110/220 V.
Do:|3«egaí
Por 3.990,00

EXPERT (MSX)

D

Microcomputador
MSX, 80K domomôíia RAM.
Teclado
ergonômico 89
teclas, 256
símbolos o teclas
para 10 lunçôes.
Monitor Opcional.
Acompanha o
modulador do RF
TA-1 (TV Adaptor).
ne:8^eO,í)Q
Por 5.790,00

Aplicativos e jogos Gradiente á sua
olha par;escoília para MSX

I ra ii./
Cartuchos

Apenas
149,00

0 melhor em tilmes e documentários em
VHS

I EKi ¦» :wt I

"Guarde parasempre o que lhe
sensibiliza".

Apenas'839,00

thkA/ li

MHO

1 
i

RECEIVER R-343 gradients J

Receptor AM FM estereo digitai 165W (iHFi MomoTuning Rec SelectO< 12 memórias
Deí^eeçOTPor 4.371,00

Ou faça você m«mo mu planoO* ptçM-mnta

Estos o muitos outros produtosem promoção especial. Conheça
o nosso crediário.

CARTUCHOS POLYVOX/CCE
para Atari à sua escolha

Apenas
66,00

USADOS ,

Conheça a nossa
seção de

USADOS com
garantia.

SEGURASOM
O exclusivo seguro que só a Veiga Som oferece. Seu
som, videogamo e computador garantido contra roubo
e/ou furto, incêndio e raio.

GARANTIA ADICIONAL
30 dias a mais, além da garantia das tábricas em som
o vídeo games. Outra Exclusividade Veiga som
pra vocô.

DEU DEFEITO? CHAME O SPAG!

Spag é o Serviço de Pronta Assistência com Garantiq
criado pela Voiga Som para consertar aparelho de som
e videogame. Plantão Noturno diário de 18 às 8 h.
Tel. 252-8587 (Recados). Assistência técnica à
domicilio. Instalações Grátis. Atendimento pessoal e
especializado. Crédito imediato.

VEIGASOM

A ÚNICA LOJA REALMENTE ESPECIALIZADA
Centro: Rua da Quitanda. 30 * grupo 502 • Tel. P6X 221-1525
Tijuca: Rua Barão de Mesquita, 206 • Tel. P8X 248-0992
Niterói: Rua XV de Novembro. 49 - Rink • Tel. PBX 719-3353
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Bebeto treina bem 
J

garante participação
Bebeto partieipou dos ifcinamcnms de ontem ;t

tarde eom desenvoltura, mostrando que a dor que sentia
na virilha não era nada grave e não o impedira de atuai
hoje. O técnico La/aroni confirmou o time eom a mesma
Formação do último domingo, eom Zé Carlos. Jorgmho,
Aldair, Adalberto; Andrade, Ailton, Adílio e Marqut-
nhos: Bebeto è Vinícius

Lazaroni destacoü que o Flamengo tem que marcar
eficientemente a criação das jogadas com Geovani e
Roberto e se preocupa com as subidas de Roberto
Apesar da euforia da torcida que compareceu ao treino
de ontem, os jogadores acham que c fundamental que
todos se apliquem durante os 00 minutos, não dando
espaços ao Vasco e, principalmente, não errando passes

Na (gávea, valeu a prontidão durante toda a sema-
na. Mesmo sem levar o time para se concentrai fora do
Rio, o Flamengo teve seus jogadores sob controle 24
horas por dia. A concentração de Sao Contado tieoü
aberta, à disposição da equipe. Muitos dormiram lá e
fizeram as refeições nos horários determinados pela
Comissão Técnica. Os solteiros, seni exceção, viveram
em regime de concentração toda a semana, atendendo á
convocação feita pelo presidente George Hclal.

Lazarone não tem dúvidas de que o Flamengo não
cometerá esta tarde, os erros mostrados no domingo
passado, quando sua equipe venceu a do Vasco numa
virada inesperada.

Havia algumas falhas. Conversamos muito du-
rante a semana e não tenho dúvidas de que os erros não
se repetirão

Os erros apontados por Lazaroni foram de marca-
ção. A maioria deles no meio de campo O treinador
achou que o Flamengo deu muito espaço ao Vasco e so
melhorou após a entrada de Júlio César no lugar de
Ailton, que se contundiu e. até deixar o campo, cncon
trou dificuldades para se movimentar e fechar os espa-
ços. Porém, Ailton se recuperou e está em condições de
equilibrar o setor.

Sabemos o que fazer'. Respeitamos o Vasco,
porém confiamos na nossa estratégia: marcaremos, mas
não deixaremos de ser ofensivos. Queremos a vitória.

Flamengo x \ asco
Ze Carlos Acacio
Jorg-inho Paulo Roberto
Leandro Donato

Aldair Moroni
Adalberto Heitor
Andrade Vitor

Adilio Mazmho
Ailton Geovani
Bebeto Mauncinho

Vinicius Roberto
Marquinho Romario

Tecnico: Sebastiao Tecnico-Antonio
Lazaroni Lopes

Local: Maracana. Arbitro: Aloisio
Hor&rio: 17 horas. Viug-
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Vasco completo

é só confiança

Confiança e auto-suficiência domina-
ram o Vasco na despedida de Valença,
ontem. Quem procurasse o técnico Antô-
nio Lopes para saber se Mauricinho e
Moroni já tinham as escalações garanti-
das, recebia dele a informação de que o
Vasco está preparado para vencer o jogo
de hoje com sua torça máximá no mo-
mento, enquanto Romário, exausto por
causa dos inúmeros chutes acertados con-
tra o gol defendido poi Acâeio, desde-
nhava a substituição de Mozer por Al-
dair.

Ele tem um espeto nas costelas
Nas arrancadas, um abraço, pois ele não
me alcança mais. Conheço o Aldair da
Seleção Carioca de Juniores do ano pas-
sado e sei que é fraquissimo. O Flamengo
nunca esteve tão mal de zagueiro numa
decisão quanto nesta — afirmou o arti-
lheiro.

Náo tenho problemas: jogam o
Mauricinho e o Moroni; conforme anun-
ciara desde que Mauricinho assinou con-
trato. Eles só não treinaram desde que
chegaram a Valença por precaução, por-
que estavam treinando duro em Sáo Ja-
nuano. inclusive partictpando de um co-
letivo com os juniores — disse Lopes,
acrescentando que levaria de Valença
para a concentração do Vasco no Hotel
Riviera, em Copacabana, os seguintes
reservas: Paulo Sérgio. Lira, Leonardo,
Genanho, Santos, Henrique e Clau-
dinho.

Enquanto o time se exercitava em
campo, dando os últimos retoques no
esquema montado para derrotar o Fia-
mengo hoje, Mauricinho e Moroni Gze-
ram tratamento no Centro de Reabilita-
ção de Valença para acabar com as dores
musculares.

Nos juniores,

Fia e Bangu

começam decisão
O Maracanã terá hoje uma tarde

de emoção, a partir das 15h, quando
Flamengo e Bangu tarão a prelimi-
nar iniciando a decisão do Campeo-
nato Estadual de Juniores. O Bangu
conquistou o primeiro turno, en-
quanto o Flamengo, que venceu o
segundo, entrará em campo com a
vantagem de um ponto extra, já que
possui maior número de pontos. A
decisão será disputada numa melhor
de 4 pontos. O Bangu jogara com
um grande tMunulo, caso ganhe,
cada atleta receberá o bicho de CzS 5
nul do \ ice de Futebol Carlinhos
Mar a ca ri a. o uuc assustomLlüd« n;.»
Gáve.i. O lécir.co do Flamengo. Car-

CM-dl
Gonc Slalh.
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? Erasmo Dias retoma W^.~

leng-aleng-a contra os ifeiIm 
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marginals e os comunistas ^ 
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y1 / ) I C\\\\\ \ avisa o coronel-candidato. tambem
Aucusto I\unes Marcelo Gato e Nelson Fabiano. / \\j\j\ investido nas funcoes de integrante" ambos fulminados por documentos J \ / / \ — \ I \ \ do grupo de asscssores de Paulo

extraidos da pasta 007 do coronel. / / / / / / V A Maluf enoarregados de propor solu-
RES ou quatro meses de- vira-o em apao no cerco a passeatas f i \ Jv \ / 11 Qoes para a questao da seguranga
pois de ter assumido sua estudantis e a greves operarias na  LJ \f\/ \ publica. Caso levasse em conta as
cadeira de deputado fe- regiao do abc Sobretudo, teste- / L_> W Xs^ll v \ liC6es oferecidas por George Orwell
deral, o coronel Erasmo munhara a atuaqao de Erasmo Dias / / )—> \ J \ / f ( \ \ em "1984", Erasmo certamente uti-
Dias recebeu-me para no drama da invasao do campus da / ——\ \j ^ 

"X 
\ \ lizaria outra expressao — "area de

contar como eraa vida de puc. Um oficial destacado para f / N f/^ f \ ) recupera^ao social", por exemplo.
um legitime representante da direi- resolver o caso do gueto de Varso- / / __ / K \ I I Como nao e dado a esse tipo de
ta no Congresso Nacional. O ho- via dificilmenle pareceria mais con- ( \ ) / f J J refinamento, o homem vai direto ao
mem parecia especialmente surpre- victo que o nosso patricio. A ex- ' —- -> < /— L ~— / / ponto' 6 campo de concentraqao,
so com a polidez dos parlamentares pressao feroz sublinhada pelo quei- // yV _—f mesmo. Por enquanto. apenas paracomunistas —• um trapo de compor- xo qUadrado, Erasmo repetia, com ' J / ¦—- criminosos comuns.
tamento sempre desconcertante voz rascante, que nao teria contem- V-X T"T Muita sauva e pouca saude os
para mentes forjadas na certeza de playao com os comunistas, cripto- f \ \ males do Brasil sao, dizia Mario de
que gente que come cnancmhas comunistas, simpatizantes e ino- ( ) \ ° Andrade pela boca de Macunaima.
nao sabe conviver entre contrarios. centes ateis que vislumbrava no J/ Sabias palavras, sabias e penna-"E'es me convidam para tomar ca- campus da PUC. q desfecho do nentcs. a saude nacional alnda 6
fezinho", contou-me um perplexo episodic provou que o coronel nao pouca. como demonstram levanta-
Erasmo Dias. De qualquer forma, estava blefanclo. mcntos recentes de entidades vin-

SSSm'as'dofenTontreTL6'tototaprS- do plenario da Camara, s6 que ago- taculos de barbaxie e intolerancia 
nao^va.sSTm os SSos^com 

ja

do que o do PC do B. "Esses ainda JSria que Sto ele alguma epidemia de maus modos O malogro na tentativa de reele- adroes e assassmos, de olhos pos- tipUcam-se em areas menos vigia-
me olham feio de vez em quando", estava ingressando no mundo dos entre parlamentares comunistas, ger-se em 1982, todavia. devolveu-o to*, em eleltores assustados com os das mas igualmente vitais. Parte a
informou. nue divercem civilizadamente dos nem Que o cafezinho servido no &s origens — talvez por te-lo con- altos indices de criminalidade. Mas delas por exemplo, dedica-se a roer

Eu ja conhecia o impetuoso co- que preferem tribunas a trinchei- Congresso tenha piorado ainda vencido de que seu eleitorado esta 
dTu^eou'Jos os cofres publicos. Outro pelotao de

ronel de outros camavais, nenhum ras, palavras a balas. O deputado mais, imagmo que o prOprlo Eras- concentrado nas cavernas e exige 5 d U sauvas - e ai esta o caso do coronel
deles aleere todos ocorridos em seu Erasmo Dias parecia afinal distan- mo resolveu, a certa altura, restau- do lider o permanente elogio da 

Erasmo nre- Erasmo Dias — vai tentando infll-deles alegre, todos ocomaos em seu , , navprnas onde ate entao rar a disttocia que outrora o sepa- escundao. Longe do Congresso, Pois els al o velho Erasmo pre trnr.oP no ainda fr&cU orcaniSiolongo reinado como Secretario de rava 
de cabe«;as povoadas de ideo- Erasmo Dias retomou a furibunda gando a disseminaQao de campos ^ , Nnofto Contra elasSeguran?a Publica de Sao Paulo. Nos anos seguintes, pude ve-lo logias exdticas. Ainda assim, o lengalenga contra os marginais e os de concentra?ao como forma de pu- em 

^ 
'

Acompanliara, por exemplo, seu mais de uma vez perambulando pe- deputado foi sempre menos primiti- comunistas, para ele primos entre nir os marginais que atormentam mes i- 
A nnlrn

desempenho no episbdio da cassa- los corredores do Congresso ou re- vo que o coronel, e evitou reprisar, si por integrarem, todos, a mesma e os lares paulistas. "O nome e esse micas nao m e

Qao dos mandatos dos deputados colhido a uma cadeira nos fundos empunhando o microfone, os espe- vasta familia dos delinqtientes. Ho- mesmo: campo de concentragao . iirma e o voto.
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D Erasmo Dias retoma a

lengalenga contra os

narerinais e os comunistas

avisa o coronel-candidato. também
investido nas funções de integrante
do grupo de assessores de Paulo
Maluf encarregados de propor solu-
çoes para a questão da segurança
pública. Caso levasse em conta as
lições oferecidas por George Orwell
em "1984", Erasmo certamente uti-
lizaria outra expressão — "area de
recuperação social", por exemplo.
Como não 6 dado a esse tipo de
refinamento, o homem vai direto ao
ponto: é campo de concentração,
mesmo. Por enquanto, apenas para
criminosos comuns.

Muita saúva e pouca saúde os
males do Brasil sao, dizia Mario de
Andrade pela boca de Macunaima.
Sabias palavras, sabias e penna-
nentes. A saúde nacional ainda 6
pouca, como demonstram levanta-
mentos recentes de entidades vin-
culadas à ONU. E as sauvas, se ja
nao devastam os campos com a
onipresença de outros tempos, mui-
tiplicam-se em áreas menos vigia-
das mas igualmente vitais. Parte a
delas, por exemplo, dedica-se a roer
os cofres públicos. Outro pelotão de
sauvas — e ai está o caso do coronel
Erasmo Dias — vai tentando infil-
trar-se no ainda frágil organismo
democrático da Nação. Contra elas,
mesmo modernas substâncias quí-
micas não tèm eficacia. A única
arma c o voto.

Marcelo Gato e Nelson Fabiano.
ambos fulminados por documentos
extraidos da pasta 007 do coronel.
Vira-o em ação no cerco a passeatas
estudantis e a greves operárias na
região do ABC. Sobretudo, teste-
munhara a atuação de Erasmo Dias
no drama da invasão do campus da
PUC. Um oficial destacado para
resolver o caso do gueto de Varsó-
via dificilmente pareceria mais con-
victo que o nosso patrício. A ex-
pressão feroz sublinhada pelo quei-
xo quadrado, Erasmo repetia, com
voz rascante, que não teria contem-
plação com os comunistas, cripto-
comunistas, simpatizantes e ino-
centes úteis que vislumbrava no
campus da PUC. O desfecho do
episódio provou que o coronel não
estava blefando.

Assim, no começo de 1979, quan-
do o encontrei um tanto impressio-
nado com a lhaneza de trato dos
colegas vermelhos, imaginei, com
alguma alegria, que também ele
estava ingressando no mundo dos
que divergem civilizadamente, dos
que preferem tribunas a trinchei-
ras, palavras a balas. O deputado
Erasmo Dias parecia afinal distan-
ciar-se das cavernas onde até entào
vivera.

Nos anos seguintes, pude vê-lo
mais de uma vez perambulando pe-
los corredores do Congresso ou re-
colhido a uma cadeira nos fundos

Augusto Nunes

TRÊS 

ou quatro meses de-
pois de ter assumido sua
cadeira de deputado fe-
deral, o coronel Erasmo
Dias recebeu-me para
contar como era a vida de

um legítimo representante da direi-
ta no Congresso Nacional. O ho-
mem parecia especialmente surpre-
so com a polidez dos parlamentares
comunistas —• um traço de compor-
tamento sempre desconcertante
para mentes forjadas na certeza de
que gente que come criancinhas
não sabe conviver entre contrários.
"Eles me convidam para tomar ca-
fezinho", contou-me um perplexo
Erasmo Dias. De qualquer forma,
permanentemente atento aos mati-
zes que distinguem as tropas inimi-
gas, ressalvou que o pessoal do Par-
tidão era ligeiramente mais educa-
do que o do PC do B. "Esses ainda
me olham feio de vez em quando",
informou.

Eu já conhecia o impetuoso co-
ronel de outros carnavais, nenhum
deles alegre, todos ocorridos em seu
longo reinado como Secretário de
Segurança Pública de São Paulo.
Acompanhara, por exemplo, seu
desempenho no episódio da cassa-
ção dos mandatos dos deputados

je candidato a deputado estadual
pelo bloco malufista, Erasmo tem
alvejado com mais contundência
ladrões e assassinos, de olhos pos-
tos em eleitores assustados com os
altos índices de criminalidade. Mas
os comunistas não perdem por es-
perar, já que o lugar de uns e outros
é na cadeia.

Pois eis ai o velho Erasmo pre-
gando a disseminação de campos
de concentração como forma de pu-
nir os marginais que atormentam
os lares paulistas. "O nome é esse
mesmo: campo de concentração",

táculos de barbarie e intolerância
que comandara com uma subme-
tralhadora na mão.

O malogro na tentativa de reele-
ger-se em 1982, todavia, devolveu-o
às origens — talvez por tê-lo con-
vencido de que seu eleitorado está
concentrado nas cavernas e exige
do líder o permanente elogio da
escuridão. Longe do Congresso,
Erasmo Dias retomou a furibunda
lengalenga contra os marginais e os
comunistas, para ele primos entre
si por integrarem, todos, a mesma e
vasta família dos delinqüentes. Ho-

do plenário da Câmara, só que ago-
ra sozinho e macambúzio. Como
náo consta que tenha irrompido
alguma epidemia de maus modos
entre parlamentares comunistas,
nem que o cafezinho servido no
Congresso tenha piorado ainda
mais, imagino que o próprio Eras-
mo resolveu, a certa altura, restau-
rar a distância que outrora o sepa-
rava de cabeças povoadas de ideo-
logias exóticas. Ainda assim, o
deputado foi sempre menos primiti-
vo que o coronel, e evitou reprisar,
empunhando o microfone, os espe-

2:' feira no Caderno de Esportes.
De 3." a domingo no Primeiro Caderno.

Visconde
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PROTEJA SEU SOFA
IMPERMITEC O FIM DA SUJEIRA NOS TECIDOS
IMPERMEABILIZAÇÃO E LAVAGEM DE CARPETE E SOFA

SOFÁ 2 LUG. 200,00 - SOM 3 iug. 300,00
Impermeabülzante para tecidos totalmente

invisível. Protege Sofás, Cortinas, Bancos de
Carros, ou qualquer Revestimento de Tecidos,

Contra Água, Manchas de Líquidos como Vinho,
ou Coca-Cola; Poeira e a Sujeira do dia a dia.
Nota: Somos uma empresa de estrutura sólida
ligada ao fabricante do produto IMPERMITEC,

motivo peio qual oferecemos o melhor preço de
mercado, o que vem incomodando a

concorrentes.
Com relação ao nosso produto, é de indiscutível

qualidade, pois, caso contrário, o mesmo não
estaria à venda nos mais tradicionais

supermecados, lojas de departamentos e
magazines do País, tais como: Mesbla, Estoque.

Carrefour, Bouievard, Casa da Borracha, Paes
Mendonça, Jumbo, Lojas Americanas, Bom

Preço, etc...
Aplicação Rápida no local

»i<Ve Fornecemos Cert. de Garantia
Rua Lucidio Lago, 91 Gr. 410 Tols: 241*1091 e 581-2999
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HflU,0UiEÜ1 BflBY:
• Barrashopping

tllvel Logna 115 D
• Rio Sul
3o piso Ij. C W
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• Barrashopping

tllvel Lagos 115 C
• Rio Sul
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ZÚZIMO AFIRMA:
Todac as noites om luxuosos aptos, mansões, muita gonie h«*m
ouve e des^uta da versatilidade e talento do Pianista, Organista
AMÉRICO CERQUEIRA Piano sofisticado ôrgâo o» enuostra
fazem o grande sucesso em suas recepções Aulas praticas de
ouvido no melhor estilo 29b-3b55 ou 295-8569

Fachada colorida
CASA CLAUDIA deste mês mostra como você
pode dar mais destaque a fachada de sua casa,
pintando com cores neutras ou formando
combinações ousadas e atuais.

w
Nas bancas

FUTURE MAMAU

v,

MODA JOVEM PARA
GESTANTES, EM MODELOS
EXCLUSIVOS.

Preços a partir
de CZ$ 30,00

TIJUCA
R. CONDE DE BONFIM, 370 ¦ LOJA 4
(PÇA. SAENS PENA) TEL.: 254-7588. f
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Penido decoraçoes

"Uma família a seu serviço"
Fazendo autênticas recriações,
com requinte e perfeição.

a»

3 vezes sem juros 
'

.. . . . . ..
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DIA

LA1GLON

DOS PAIS

A moda especial

para ele e ela

5 x s/juros ou a vista c/10%

Av. Copacabana, 1003-A

MOSTRUÁRIO COMPLETO: Tecidos e Couros
Rua 24 de Maio, 474-A Riachuelo — RJ

Tei.: 281-3870 — 581-2147 Sr. Penido
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Je m'habille, en allant au.

...Elegance Tradicion et Classe

pour

Loja: Av. Rui Barbosa 153 loja 106, São Francisco, Niterói. RJ, 714 5242

Pronta Entrega: Siqueira Campos 53/201, Copacabana, RJ, 237 94 71

Fábrica: Av. N. Sra. Copabacana 542/803, Copacabana, RJ, 23 9471

mademoise|

COPACABANA • CATETE • TIJUCA 1MÉIER • RIO SUL • BARRASHOPPING
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Todas as pontas de estoque do inverno e verão passados,
estarão no bazar durante esta semana nas lojas do Cantão,

à rua das Laranjeiras, 543 e na N.S.' Copacabana, 706-A.
Preços tabelados em

5

'cruzados;

H tx \ H
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Pai. Eu vou sempre

vestir sua camisa.

No Dia dos Pais
mostre pra ele

que vocês se combinam.

Presenteie com

Eduardo Guinle.
SÁBADOS 2 E 9 ATÉ ÀS 18H.

B

eduardo guinle
R. Vise. de Pirajá, 514

Ipanema - RJ
Tels.. 259-6346-239-2292

Pai nunca sai de moda.

zOZIMO

Prêmio
Ja está novamente

em Londres, à frente da
Encarregatura de Nego-
cios do Brasil, o Minis-
tro José Guilherme
Merquior (foto).

Chegou, portanto, a
tempo, com boa antece-
déncia, de presidir a so-
lenidade de entrega,
durante um cocktail na
Embaixada, do prêmio
brasileiro Tucano de
Ouro à atri7. inglesa
Gicnda Jackson.

Equívoco

A bailarina Mareia Haydcc cometeu um equi-
voco ao declarar, em entrevista a imprensa
carioca, que o balé Canto Vital seria pela primei
ra vez dançado no Rio.

O bale ia foi visto pela platéia carioca em 19SJ,
numa brilhante interpretação do Bale Nacional
de Cuba. a frente o bailarino Lazaro Carrefio.

O mesmo Carreno, alias, que estara pisando
em setembro próximo o palco do Teatro Mutuei-
pai como estrela maior de uma montagem do
bale D Quixote.

¦ ¦ ¦

Mesa
de bar

• Ouvido alta madru-
gada em mesa de bar
de um grupo que con-
versava sobre a con-
trovertida personali-
dade de um amigo co-
muni a todos:

— Fulano é ótimo
porque todo mundo
limpa a mão nele.

¦ ¦ ¦

Obas e
olás

O encontro de sex-
ta-feira no almoço do
Albamar dos candida-
tos ao Governo do Es-
tado Darcy Ribeiro e
Wellington Moreira
Franco foi cordial.

Houve cumprimen-
tos, mas nem Darcy
moreirou nem Morei
ra Franco brizolou

não tenha

medo

de alisar

PARA 
você que usou e

abusou do estilo selva-
, pem, com cabelos crespos, se-
milongos e armados, chegou a
hora de mudar. A moda sugere
a volta dos lisos, quadrados,
em camadas, com a presença
de franja desfiada a navalha,
que pode ser penteada de mil e
uma maneiras. E se voei tem
cabelos armados, naturalmente
crespos, difíceis de domar, é
claro que vai precisar dc um
alisamento. Na verdade, seria
uma défrisage, um método
mais delicado, sem o uso de
pastas ou cremes cáusticos que,
ao mudar a estrutura do fio,
destroem sua elasticidade natu-
ral, quebram o movimento e
ainda castigam o couro cabelu-
do, prejudicando as raízes. A
nova técnica para acabar com
as ondas, mantendo a vitalida-
dc dos fios, exige, porém, uma
sénc de recursos, que só um
Instituto especializado pode
oferecer: sáo produtos ainda
nào fabricados no Brasil, como

o Rcvlon Fabulaxer, o Curl
Free ou o Ultra Sheen. >àp_
massagens complementares
com cremes, contendo princí-
pios ativos (de geltia real, per- '
me dc trigo, placenta) e o umi '
dc aparelhos de ozonização c
ionizaçáo, que aceleram a pi*-
netraçáo dos cremes, revitali-
zando o fio; sâo profissionais
treinados para avaliar as condi-
çôes do cabelo e o ponto exato
do alisamento. Aqui no Brasil,
o Instituto de Beleza Iblon é o"'
pioneiro nesses alisamcntos, e
vem atendendo a clientes do
país inteiro em sua sede à Rua"
Visconde de Pirajá. 156 sl 208.
209 e 210 — fones: 287-5249 c
267-9896 — Ipanema Os cabe-
los tratados pelo lblon revelam
um liso diferente — com muno
balanço, brilho e malcabihda-
dc. Conservando sempre um
intenso vigor

1BBN

Rua Visconde de Piraja.
156 S/Lojas:

208. 209 e 210
TeLs.: 267-9896 e

287-5249

BUG

2? adomingo
no 1? Caderno

HAOVÃO

RESISTIR-
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Quorum de Pu>9

One Show ^
Jocques Bog°r

cada

139,

ANDflZ

A LQjA DE D6FARTAMEKTOS

Eu era calvo!

Nào é cirurgia.
N6o é transplante.
Não ó tratamento.

FISZPAN
R. 7 de Setembro, 88 s lo/a
Av. Copacabana. 836 s'loia

LIQUIDAÇAO

L.
Rua Víniciüs ae Moraes. '45 ioarerr,a Pig-Sl andar

IMPLANTE DE

CABELOS NATURAIS
Desenvolvido no Japão, o micro-
aparelho HAND ENGINE veio aper-
feiçoar a técnica do implante de cabelos
naturais, enada nos Estados Lnidos
pelo Dr Norman ©rentreich.
Com este novo aparelho 1.000. 2i00Q
ou ? 000 Sos de cabelos podem ser
reimplantados em aproximadamente 45
minutos.

de/iétiCQ

O implante e feito coro o reaprovcita-
mento do cabelo da própna pessoa. O
resultado estético é muito bom No dia
seguinte pode voltar ao trabalho e em
30 dias executar toda e qualquer ativi-
dade física.
Os cabelos reimplantados crescem nor
malmente nas áreas calvas, não voltara
a cair e durara a vida toda.

Maiores Uiformfições oo Rio de Janeiro, j
à Av. N. S de Copacabana. 613. Gr. 1
708. Tei: 255-8987 k
Niterói — Tei: 717-6581
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Papel

novo
Com o sinal verde do

Conselho Monetário Na-
cional para o lançamento
no pais dos commercial
pupers deve começar no
mercado uma corrida pa-
ra se definir quem é quem
cm termos de seriedade
empresarial.
© Isso porque, como as
próprias empresas passa-
rao a emitir seus próprios
papéis — sem nenhuma ga-
rantia para o comprador,
só valendo pela qualidade
do emissor— não interessa
a ninguém ver nascer por
aqui uma idéia já macula-
da.

Nos Estados Unidos, on-
de o sucesso desse papel é
enorme, as empresas sáo
qualificadas por uma au-
ditoria independente, sen-
do poucas as que recebem

triple A, grau máximo.
® A Petrobrás, que lançou
nos Estados Unidos há
dois anos seu commercial
paper, e o Itaú, que há um
mês lançou o seu, recebe-
ram ambos o triple A.

¦ ¦ ¦

Especial
e O Presidente do Um-
guai, Juan Maria Sangui-
netti, esperado no Brasil
no próximo dia 8, grava
neste fim de semana um
pronunciamento para a
TV brasileira.

Promete falar em bom
português.a ¦ ¦

Homem do mar
O presidente do Lóide

Brasileiro, Elmo Serejo.já
esta conhecido entre seus
subordinados dentro do
órgão como grande consu-
midor de Dramamine.

Só de olhar para um na-
vio ele já enjoa.

domingo, 3 s 86 c caderno B Especiai.

OZIMO

Rubens Monteiro

gBHf ^: Jfj

Mirtia e Antonio Gallotti com o Embaixador Roberto Assumpção no
bonito casamento Lynch-Meggiolaro de quarta-feira

Roda-Viva
O Embaixador Carlos Alberto Leito Barbosa é

quem ticará à disposição do Presidente do Uru-
guai, Juan Maria Sanguinetü, durante sua visita
ao Brasil.

Já o Conselheiro Luis Felipe de Macedo Soares
se encarregará do Chanceler Enrique Iglesias.

O Wall Street Journal dedicará um suplemento
ao Brasil para circular durante a visita que o
Presidente José Sumey farft em setembro aWu-
shington.

Prorrogada ate o dia 23 a temporada de Eduar-
do Conde no Alô Alô. Só depois é que assumirá o
microfone da casa a cantora Maria Creusa.

O IBMEC tem novo diretor-superintendente: o
Sr. Walter Ness.

Mesa de pista no show da cantora Simone:
Lypia Fagundes Tclles, Nélida Pinon e Mariy de
Oliveira.

O Embaixador Sebastião do Rego Barros é
quem será o representante do Brasil junto aos
Organismos Econômicos Internacionais sediados
em Londres.

O pintor Manahu Mabe voou para uma tempo-
rada de uni mès e meio no Japào.

Os amigos se mexendo para festejar dia 13
proximo o aniversário da Sra Lolly Hime

Não serão em black-tie os dois jantar» que
marcarão a visita do Presidente Sanguinctti. O
do Presidente Sarney e D Marly será no Itamara-
ti e o do visitante, na Associação dos Servidores
do Banco Central.E amanhã, às 21h, o vemissage da exposição
dos lilümos trabalhos de Jadir Freire na GB-Arte

No Rio, para uma temporada, a estilista Ange-
la Chabra, que comanda em l^os Angeles uma
cadeia de 17 Doutiques.O novo Embaixador das Estados Unidos, Harry
Schlaudemann. entrega depois de amanhã suas
credenciais ao Presidente Sarney Antes, visita o
Ministro interino das Relações Exteriores, Paulo
Tarso Flecha de Lima, no Itamarati.

As novas revistas Moda Livre e S tampa serão
Lançadas amanhã com um cocktail a partir das
22h no Caligola. Convidando, Jorge Pedra.

Miúcha é a mais nova contratada da gravadora
Continental. Seu novo disco será lançado em
outubro com uma música de Chico Buarque, alem
de unia outra de parceria com o cubano Pablo
Milanez.

Dólar e

droga
O aparentemente inexpli-
cável aumento do preço
do dólar paralelo começou
a merecer de algumas au-
toridades uma interpreta-
ção toda especial.
Seria uma conseqüência
da intensificação no pais
do tráfico de drogas.
Como os grandes exporta-
dores de drogas para o
Brasil só comerciam em
dólar, a intensificação e
disseminação do trafico
para ca esta provocando
uma maior procura no
mercado da moeda e sua
conseqüente elevação.

¦ ¦ ¦

A sério
O ator Ney Latorraca cs-

ta levando muito mais a
sério do que se pensa seu
papel na série Memórias
de um Gigoló.
Ainda esta semana, foi vis-
to às cinco horas da ma-
drugada ocupando uma
mesa do conhecido No-
gueira, na Rua Viveiros de
Castro.
A cerca-lo, pelo menos
umas cinco ou seis mulhe-
res de várias idades.

¦ ¦ ¦

Errinho
O presidente da Rede

Bandeirantes de Televi-
são. João Saad, errou por
muito pouco, muito pouco
mesmo, ao enviar como
presente para o coronel
Muammar Kadhafi, cuja
entrevista àquela emisso-
ra ira ao ar hoje às 10 e 15
da noite, uma sela.

Errou por uma consoan-
te, trocando o c, mais con-
veniente ao personagem,
pelo s.

Guerra ao

esbanjamento
O Presidente Jose Sarney torceu o riam

para a recepção armada em Buerios Aires
pelo Itamarati retribuindo as amabihda-
des argentinas

Achou-a um exagero.
Tanto em relaçao ao numero de convida•

dos. 1.500. quanto no que toca aos cornrs-e-
bebes — opiparos.

Sarney corisiderou a festa digna dc um
paus que anda nadando em ouro, o que ele
melhor do que ninguém sabe que e um
despropósito. * * *

Alias, decidido firmemente a emagrecer
consideravelmente as despesas oficiais, o
Presidente Sarney ja esta assestando suas
baterias na direção das autoridades que
viajam exageradarnente para o exterior.

Passou a acompanhar com a maior
atenção pelo Diário Oficial todo esse inin-
terrupto vaivém internacional e ja esta
com a caneta cheia dc tinta para dar inicio
à poda.

m m m

Surrealismo x fraude
A partir de agora, todos os gêneros ali-

menticios doados ao Brasil por entidades
internacionais ou Governos estrangeiros
passarão a ser controlados pelo Ministério
da Fazenda, mais especificamente pela
Secretaria da Receita Federal.

O surrealismo deve-se ao excessivo nú-
mero de casos de desvios de alimentos
registrados nos últimos tempos.

Slli

generis
Anda muito novidade!-

ro o programa oficial Voz
do Brasil.

Na sexta-feira, por
exemplo, encerrou a parte
dedicada ao Executivo
apresentando uma mima-
ginável entrevista com
uni babalorixa da Bahia.

O entrevistado, tranv
bordante de otimismo, fa-
zia as mais felizes provi-
soes garantindo, entre ou-
tras Coisas, que o fim das
vacas magras e a volta a
normalidade do abasteci-
mento de gêneros no pais
ocorreria em setembro.

Tratava-se certamente
de um babalorixa do
PMDB.

¦ ¦ ¦

A primeira
Pertence à bailarina Jo-

sefitia Mondez. estrela do
Bale Nacional de Cuba e
atualmente! no Rio como
juíza do concurso anual de
danças da CBDD, uma
curiosa primaziaE ela a primeria cidadã
cubana não diplomata a
receber visto de entrada
no Brasil depois do reata;
mento das relações entre
os dois países.

Operação

à vista
Esta em Cleveland desde

sexta-feira o Senador Roberto .
Campos (foto).

Por enquanto, submete-se a
exames que poderão indicar a
necessidade de uma operação
de ponte de safena.

A assisti-lo o famoso cardio*
logista e cirurgião Floyd Loop,
que ja assina varias e ilustres
safenas brasileiras

Zózimo Rarrozo do Amaral

tfilgS

VENDA ESPECIAL

20% de desconto

;TT j\A a à vista, ou

io% em 3 vezes.

Copacabana — Ipanema - Rio Sul — Tijuõa — BarraShopping
Nova loja — Rua Garcia D'Ávila. 68

£ QR, TACITO MARCOLINI. comunica sou retorno ao Rio no
¦fl seguinte enderego Rua Visconde de Piraia. 82 Sala 501 lei

EVj 247-8948 2ei . 4"s e 6" . de 14 Ss 18 horas

j TABUAS CORRIDAS
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CIRURGIA PLASTICA
DR. TÁCITO MARCOLINI comunica sou retorno ao Rio no
seguinte endereço Rua Visconde de Pirajá, 82 Sala 501 Tel
247-8948 2-.. 4"* e 9" , de 14 às 18 horas.

LIQUIDAÇAO 50%

TABUAS CORRIDAS

^^^^¦decorflex

^^^^^¦tapetes

^Fademac

Rua Visconde de Pirajá, 550 Lj. 109
Ipanema — Rio — Tel.: 239-7899

Padrões lisos e imitando ma-
deira. Piso de alta resistência.

Anti-aiérgico • Não marca
Anti-térmico • Não queima
Não mancha com cigarros

MARCHAND FRANCÊS

NO RIO ATÉ 6/8 COMPRA CASH
PINTURAS ESCULTURAS SO DA EU-
ROPA E ESTADOS UNIDOS ÉPOCA
1900-1950. ART DECO. ART NO-
VEAU, JÓIAS 1925-1950, ARTE AU-
TOMOVEL (TAMPAS DE RADIADOR,
BRONZES) SO GRANDE QUALIDA-
DE TELEFONAR 18 AS 20 HORAS
287-3122 QUARTO 1306 MARCFI

Aplicações: Residencial,
Comercial e Industrial
SÃO CRISTÓVÃO Rua Gotemburgo 168 — tel 283 4840
ILHA GOVERNADOR Esli. Galeáo. 801 (YvesMel 363-2277
LEBLON Rua Conde Bemadote. 26 loia l lei 294 5349

Comércio e industria
25 ANOS DE TRADIÇÁO

LIQUIDAÇAO¦: v:

BOUTIQUE — AV. N. S. COPACABANA, 807/704
oianis <

DIETA DE
BAIXA CALORIA

COM ALTO PADRÃO
CULINÁRIO

Infs: 247-2485
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oferecemos 50% de desconto em

todas as mercadorias.
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S. PAULO
Rua AuRusta, 2240 •
Telefone: 282-9753
FORTALEZA
Av. Monsenhor Tafoosa.
1400 Lojas 05/W) •

\Telefone: (085) 224-7825 J
Rua Raimundo Correia, 35-A

Rua Garcia D Avua, 134-C
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ENTRADA FRANCA

SÉRIE ENCONTRO COM OS MESTRES

Dia 3 de Agosto, domingo, às 17 horas

QUARTETO BESSLER

Mozart:liQuarteto das Dissonâncias"
Borodin:"Quarteto n 2"

SÉRIE MÚSICA NOVA

Dia 17 de Agosto, domingo, às 17 horas

JORGE ANTUNES, compositor
"Humor e Ironia na obra de Jorge Antunes"
Palestra ilustrada: Trio em La Pis, Três impressões
Cancioneirígenas, Dramatic Polimaniquexixe.

Colaboração: INM — FUNARTE

Patrocínio Apoio.
JORNAL DO BRASIL

É ecoNQMicQ ®!P!&ANGA

NOVAS TURMAS COMEÇANDO
6/7/86

f A MANEIRA ALEGRE DE FICAR EM FORMA

Affonso Romano de

Oque 

espera a pessoa que
espera?

Olho aquela ali na
praia, na esquina, no aero-
porto, no bar. Irriquieta.

Espera o quê? Seu pescoço volta e
meia faz meia-volta corno um farol
que não ilumina nada. Tão somente,
circularmente espera. Viciosa e an-
siosamente espera.

A pessoa que espera, não aguar-
da apenas que o outro chegue. Fan-
tasia que com o outro e a sua forma,
com o outro e a sua voz. chegará o
que ela desde sempre espera. Espe-
rar assim, é esperar perdidamente.

Quem espera, mas está seguro
que o outro vem, na verdade, não
espera. Vive plenamente seu tempo
fluindo como o rio, aguarda a con-
fluência com outro, certo de que hão
de se misturar as águas, peixes, ter-
ras e emoções no mesmo orgasmo no
mar.

A verdadeira espera é diferente.
A pessoa que espera, mais que as
outras, está exposta na vitrina de

SantfAnna

espera

gasse, pobre do que espera! num
átimo se recomporia todo e iria Iam-
ber seus pés.

nho na armadilha. Conhece as et a
pas do jogo e mal encontra o outro,
vai logo tomando o caminho das
esquinas, se postando* diante das
portas e janelas, rondando os bares e
aeroportos. O rejeitado olha mais
que qualquer outro para o telefone.
Não apenas olha, ouve sua chamada
nenhuma.

VENDA ESPECIAL

FRANCÊS ADLER

DANÇA E GINASTICA

AERÓBICA

Arte e fuga da

Quem ja ficou plantado numa
calçada ou se postou noites inteiras
diante de uma porta ou janela, ficou
uma eternidade roendo as unhas na
mesa do bar ou com as asas murchas
na pista de um aeroporto, sabe do
que falo.

ffá pessoas que esperarão a vida
inteira. Ha pessoas que farão os ou-
tros esperarem a vida inteira. Na
verdade, existe um secreto pacto en-
tre o que se faz esperar e o que
espera, como há entre o rejeitador e o
rejeitado, entre o sádico e o maso-
quista. É um jogo de cão e gato. E
quando o rejeitador fareja no ar a sua
vítima começa o ritual. O esperador
vocacional, por sua vez, cai direiti-

Quem espera e um fio tenso, que
a qualquer hora vai se partir. Entre o
seu corpo e o mundo, ha um vácuo
triste e denso. Ha qualquer coisa do
condenado com a cabeça exposta no
patibulo, cuja guilhotina, no entan-
to, não vem.

E se nos aproximarmos do lugar
onde por uma eternidade esteve
aquele que esperou, veremos não
apenas marcas sobre o chão. papéis e
tocos de cigarros Ali estão outros
destroços. Pedaços, fragmentos de
um corpo, restos de sentimentos dei
xados por aquele que inutilmente
esperou. Ali perdeu-se algo Ali a
vida de alguém coagulou

seus gestos. Está voltada para fora,
perdeu seu centro, precisa de uma
visão que a complemente, está sofri-
damente frágil, está sem pele com a
carne viva ao vento.

O tempo não passa. Ou pior,
transpassa, por dentro, rasgando em
aviltamentos.

A pessoa que espera está coagu-
lada no instante.

O que espera é estátua. Pulsante.
Esperar é tarefa pesada demais

para os mortais.
Os deuses, sim, têm tempo para

desperdiçar. Quem se faz esperar,
brinca de Deus. Demoniacamente.

E na espera, há um momento, em
que acontece algo surpreendente. Al-
go se erige no vazio. De tanto querer
ver e encontrar, de tanto querer ou-
vir e tocar, começa-se a vislumbrar o
outro nos corpos alheios. De repente,

começa-se a alucinar. Uma nuca, um
certo modo de prender ou soltar os
cabelos é presença do ausente. O que
espera, desesperadamente tira de
dentro de si mesmo o outro faltante
como um ectoplasma. Ha qualquer
coisa de espelho, de espelho vazio
nessa espera angustiante.

O esperador contumaz sabe seu
ritual. Ja abatido, exaurido, primeiro
segrega algumas desculpas pelo ou-
tro: certamente aconteceu algo im-
previsto, atrasou-se um pouco, é na-
tural. E vai se dando tempo, inven-
tando razões, criando etapas, prazos
novos, falsos limites: — espero so
mais um pouco, não é possível, ele
vai ver quando chegar. Súbito passa
a agredir o outro imaginariamente,
se eriça todo, começa a depreciá-lo,
mas é a si mesmo que agride, é para
dentro que sangra. E se o outro che-

APRESENTA Realização
CHICO RECAREY

PAGODE

A NOVA FORÇA DO SAMBA

ATRAÇÕES: Fundo de Quintal
Samba Som Sete
Almir Guineto
Zeca Pagodinho
Jovelina Pérola Negra

PATROCÍNIO
[SJÉ GOODWAY

ESTREIA

DIA 5/8

23:00 HS
3", 4", 5' e domingo. 120,00
23:30 HS — 6a e sábado. 150,00

Av. Men de Sa 17 Lapa
252-0966 252-4426

patrocínio
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Resta saber

se é um bom

negócio

? A integração

com a Argentina tem uma lógica:

os mesmos problemas

tentativa de integração vem dos pai-
ses da costa do Pacífico, que em 1966
decidiram criar o Pacto Andino. Chi-
le, Colômbia, Peru, Equador e Bolí-
via constituíram o grupo inicial, que
mais tarde, em 1973, ganhou a ade-
são da Venezuela. Havia uma preo-
cupaçao em disciplinar o investi-
mento estrangeiro e conseguir nível
mais avançado de liberação tarifária
na região. A questão política foi, con-
tudo, maior porque os técnicos do
Pacto Andino ficaram na posição de
decidir quem iria investir num deter-
minado setor em cada um dos países
membros. Esse privilégio dos tecno-
cratas gerou conflitos com os países.
E os sistemas de planejamento na-
cionais não tinham qualquer relação
com a orientação maior desse Merca-
do Comum, a Venezuela acabou im-
pondo restrições às importações ori-
ginárias da Colômbia, em 1983, e o
Pacto Andino virou história.

Dizem os especialistas que os me-

Argentina e encontrou no Brasil um
aliado. Agora, porém, uma lógica no
acordo entre Brasil e Argentina: tan-
to lá quanto cá, os problemas são
semelhantes: desemprego, elevado
endividamento externo, pagamento
de jpros a banqueiros americanos
absurdamente elevados e, depois de
uma tempestade inflacionária, um e
outro desenvolveram programas de
estabilidade da moeda. A rivalidade
não trouxe nada de concreto, e os
dois países estão na mesma difícil
situação econômica e política, por-
que ambos passaram pelo tormento
dos governos militares.

A questão de agora é saber se
integração econômica regional é um
bom negócio. O professor americano
William Cline, em seu Economic De-
velopment in Latin America, Theo-
ry and Experience menciona as prin-
cipais críticas a essa idéia e diz: "Os
críticos da integração com o livre
mercado a nível mundial. E a segun-
da melhor opção seria a integração
regional". Os críticos mais entrosa-
dos com o ideário estruturalista cos-
tumam dizer que a criação de merca-
dos comuns constitui o melhor veí-
culo para o trânsito de mercadorias
produzidas por multinacionais, que
passam a se beneficiar das áreas
subregionais de livre comércio.

A Associação Latino-Americana
de Livre Comércio — ALALC — foi
criada em 1960, pelo Tratado de
Montevidéu, e conseguiu algum su-
cesso no início, através da comple-
mentariedade industrial dos países
membros. Argentina, Brasil e Méxi-
co retiraram vantagens maiores, por
causa do tamanho de seus mercados
internos, em comparação com os de
países intermediários como Chile,
Colômbia, Peru, Uruguai e Venezue-
la. Em função das dificuldades para
perceber as desigualdades e da opo-

sição das nacionalidades a liberar-se
ainda mais o sistema tarifário, a
ALALC exauriu-se. Foi substituída
pela ALADI — Associação Latino-
Americana de Desenvolvimento In-
tegrado — que procura retomar o
espírito associativo e integracionis-
ta, sem maiores êxitos.

O mercado Comum Centro-
Americano, também criado em 1960,
foi mais longe, com melhores resulta-
dos. Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala e Nicarágua se com-
prometeram entre si com livre co-
mércio na região. A integração foi
um sucesso, com um sistema de tari-
fas que beneficiava o produto local e
o protegia do importado de outra
região do mundo. A guerra entre El
Salvador e Honduras, em 1969, mar-
cou o início do fim dessa experiência,
que no entanto se mantém viva até
hoje, apesar de todos os problemas
políticos naquela tumultuada área.

O exemplo mais dramático da

lhores exemplos de integração regio-
nal são aqueles que tém origem num
comércio já existente entre frontei
ras. Neste sentido, a integração entre
Brasil, Uruguai e Argentina ja cxis-
tia na prática. O encontro de Sarney
e Alfosín 6 um reconhecimento dessa
situação de fato e uma tentativa de
alargar a área de proteção da indus-
tria situada em ambos os lados da
fronteira, através do caminho de me-
nor resistência. Os dois países não .
criaram uma entidade supranacio- *
nal, e até agora conseguiram, com
habilidade, evitar outros sócios nes-
sa associação de livre comércio. Os
exemplos latino-americanos reco-
mendam extrema cautela na aceita-
ção de novos membros deste clube
fechado. Os europeus sabem que o
sucesso de seu Mercado Comum se
deve, em grande parte, a uma sólida
base de interesses comuns, que fo-
ram lentamente se sobrepondo aos
objetivos nacionalistas de cada pais.

André Gustavo Stumpf

mesma circunstância his-
tórica peculiar que levou
franceses e alemães, adver-
sários tradicionais, a assi-
nar o Tratado de Roma, em
1957, e dar início ao que

hoje é conhecido como Mercado Co-
mum Europeu, empurrou os presi-
dentes José Sarney e Raúl Alfonsín
para suas diversas conversas sobre
integração regional. Ao final de três
dias de encontros, na semana passa-
da, em Buenos Aires, foram assina-
dos 12 protocolos, tratando de assun-
tos diferentes, que vão desde o inter-
câmbio agrícola e industrial até a
preocupação com a não proliferação
de armas nucleares.

A peculiaridade histórica é
curiosa. Na Europa, a rivalidade en-
tre França e Alemanha ameaçava a
segurança do continente. As duas
guerras mundiais tornaram lumino-
samente evidente que é inviável bri-
gar com a geografia, e por isso a
melhor solução passou a ser integrar
aquelas rivalidades. Na América do
Sul, a rivalidade entre Brasil e Ar-
gentina não provocou guerras neste
século, mas gerou desentendimentos
graves, que têm origem em fatos
remotos, como a guerra no sul pela
posse da Província Cisplatina. Mais
recentemente, o Exército Brasileiro,
em 1977, chegou a permanecer vários
dias em alerta máximo, no aguardo
de uma possível provocação bélica
argentina — por causa de Itaipu.

O país que ficava ao lado do Bra-
sil estava contra a Argentina, e vice-
versa. Os pequenos, como Paraguai e
Bolívia, obtiveram ganhos ameaçan-
do aderir a um lado ou a outro. O
Chile chegou à beira da guerra com a

COMEDIE

FRANÇAISE

LaParisienne 6e7deagostoàs21hrs
Elvire/Jouvet40 8e9deagostoàs21 hrs

TEATRO V1LLA LOBOS
Av. Princesa Isabel 440 — Tel: 275-6695
INGRESSOS À VENDA NO LOCAL
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UQUIDAÇAO
50% DESCONTO

SO ESTA SEMANA

COPACABANA: R. Figueiredo Magalhães, 414 — Tel: 235-2521
IPANEMA: R. Visconde de Pirajá, 550 — Ij. 229 — Tel: 294-4044

CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA
ARTHURSILVA NETTO

Comunicamos aos amigos e clientes que já se encon-
¦ tra em funcionamento a dieta computadorizada, pres-
soterapia peristàtica, mesoterapia, laser, para ema-

.orecimento e oorduras localizadas, pré-operatório e
pós-operatório de lipoaspiraçâo.

Informações e Consultas: Tela.: 552-3748/ 552-3847
Endereço: Praia de Botafogo 228 sala 907

Estacionamento Rua Faranl

RAMBLER'S TRADITIONAL JAZZ

Hoje das 17:00 às 21:00 horas.

Venha e não esqueça de
trazer sua animação.

&

FREE
Free Urrw3 smpies questáo de bom senso.
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V I CLINIC A DE CIRURGSA PLASTIC A

Setembro, 2 a7noTeatro do Hotel National
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Hotel Meridien Copacabana
1020

SOM VÍDEO

Consulte diariamente a seção
SOM VÍDEO dos

CLASSIFICADOS J B

FREE

Dia 2/21 h
Egberto Gismonti"Tributo a Villa-Lobos"
ieny Anarade
Ray Charles

Dia 5/2 Ih
Stanley Jordan
Grupo D 'Alma

Dia 3/21 h
Rique Pantoja
Stanley Jordan
Rüy Charles

Dia 6/21 h
Dommguinhos
Victor Biglione
David Sanborn

Dia 7/I9h
The D/rty Dozen Brass Bane
Azvmuth ' 'arsalis

Garanta já seu ingresso no Hotel Nacional. Jazzmania,
People e Loja Pan Am, Av. Pres. Wilson, I65 Au/i ~íxó& ko, j
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Em questão/ 
Uma geração 18 anos depois

Reynaldo Roels Jr. e Joaquim Ferreira dos Santos

Omês 

de agosto, quase sempre fatídico, se inicia este
ano no Rio de Janeiro com duas exposições em boa

parte resultantes de um dezembro: o de 1968, quan-
do, no dia 13, foi decretado o AI-5. Agora, passados

18 anos (se vivo, o Ato estaria às portas de se tornar eleitor
g reservista), uma, geração de artistas é chcimciclci a, prestar
contas, na primeira mostra, do trabalho que realizou nos
dois primeiros anos em seguida à decretação do AI-5. Foi
um trabalho de vanguarda, radical, visceral, agressivo e

que pretendia colocar por terra não somente as tradições
artísticas vigentes — isso já fora feito muitas vezes — mas
transformar inteiramente as relações entre a arte e a

política. Modificando para isto, se necessário, ambas as
coisas. Como contraponto, na segunda mostra, uma expo-
sição de trabalhos recentes dos mesmos artistas, posterio-
res a 1984. O contraste é flagrante.

Já se disse muito a respeito da falência das vanguar-
das de 68 e do retorno a um esquema de pensar e de agir
mais próximo ao liberalismo, individualista e acomodado
em si mesmo. Ou até pior, como no caso das teses aberta-
mente direitistas e cujo exemplo foram os nouveaux philo-
sophes na França, modismo que logo se esgotou mas que
assustou muita gente sem preconceito. Mas os hippies
viraram yuppies, as barricadas de 68 caíram e Paris voltou
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à calma. A situação conseguiu retomar o controle e, nos
Estados Unidos, durante esse interregno de quase vinte
anos, o descontrole foi tranqüila e capitalisticamente ab-
sorvido pelo sistema.

E no Brasil, o que se passou durante esse período? O
AI-5 só náo foi presente de Natal porque não quiseram
esperar, mas a reaçáo deste grupo de artistas também foi
rápida. Nem foram absorvidos pelo sistema, como ocorre-
ria pouco depois com outra geraçáo, e nem foi colocado sob
controle tão facilmente, mas apenas a custos bastante
altos: a censura e a repressão não se fizeram esperar.
Durante dois anos, 1969 e 1970 (um pouco antes e um

pouco depois, também), aqueles artistas empreenderam
uma resistência inédita às condições opressivas do mo-
mento e, se não entraram pela luta armada, promoveram
uma espécie de arte armada, ou de luta artística, como se

preferir, que ainda ecoou durante muito tempo entre nós.
Era o início da arte conceituai, uma arte em que o

importante não era tanto o que se fazia, mas o próprio ato
de fazer e com que idéias se fazia. E fazer compulsivamen-
te, não dando nunca ao inimigo a oportunidade de parar
para descansar. Alguns, como Wanda Pimentel, Ascânio
MMM e Raymundo Colares, permaneciam em um campo
ainda preso à forma e à construção, embora com uma
postura bastante radical. Outros partiram para uma área
até então considerada bem pouco artística. Antônio Ma-
nuel, em protesto por ter sido recusado no Salão de Arte
Moderna (ele era a obra, o que hoje em dia muitos ainda
fazem como se fosse inédito), se despeiu diante da multi-
dão que lotava o MAM na cerimônia de abertura. Barrio
mostrava suas trouxas de carne ensagüentada, enquanto
Luiz Alphonsus ateava fogo a longas tiras: de plástico, e
assim por diante. Era uma barbárie civilizatoria que se
instituía para combater uma civilização barbarizante. Era
preciso fazer a realidade falar mais alto aos olhos do
espectador, e para isso todos os meios valiam.

E, hoje, o que significou tudo isto para esses artistas?
O que fazem agora, por que fazem e o que pensam daquele
momento? Foi apenas uma manifestação eloqüente de
repúdio a uma circunstância específica, ou foi algo que
calou mais fundo na consciência artística e política do
país? A resposta vem do confronto das opiniões de oito
deles e do crítico Frederico Morais, promotor da mostra do
BANERJ e uma das figuras mais atuantes junto aos
artistas naquela época.

• Antônio Ma-
nuel — Um ho-
mcm absoluta-
mente nu foi o
grande escãn-
clalo do Salão
Nacional de
Arte Moderna
em 1970. no'
MAM. Era An-
tónio Manuel."O corpo é a obra", tentou explicar
aos juizes que selecionavam os tra-
balhos. Desclassificado e nu, Antô-
rüo Manuel instalou-se entre os qua-
dros e lançou no Brasil, muito bran-
co e magro, a cultura do corpo —
que depois viraria política e seria
transado como o grande monumen-
to dos tempos modernos. Usou tam-
bem como metáfora daqueles tem-
pos cruéis a Imagem de um bode,
que soltou, quase como uma assina-
tura, em várias exposições. Um dos
trabalhos de Antônio Manuel. Eis o
saldo, sobre a repressão ao movi-
mento estudantil, foi um dos inoti-
vos para o Exército fechar, em 69, a
mostra dos artistas brasileiros que
iriam à Bienal de Paris.

Miriam Monteiro: "Gaiolas", 1968

0 radicalismo saiu de moda?
" 

[~] Wanda Pimentel: "Acho que aminha geração foi tão radical
que isso acabou provocando mais
endurecimento do governo, Não ha-
via sutileza. Havia um certo exibi-
cionismo das posições de esquerda,
a esquerda festiva se achava muito
charmosa e chamava a atenção pa-
ra suas atitudes. Foi então que o
regime aproveitou para radicalizar
também".

I I Ascânio: "Acho ruim que hojenão haja uma postura radicali-
zante como naquele tempo, mas é
explicável. A deteriorização
cultural que atravessa o pais é alar-
mante. Veja o MAM. Está entregue
às baratas. A FUNARTE é um cabi-
de de emprego onde se consome
verba para pagar o funcionalismo
público e não coir. obras de arte.

, Tudo isso, mais uma universidade
. - fraca e o processo político indefini-

do. leva ao acomodamento nas ar-
•. tes. Eu hoje estou fazendo um tra-

balho mais sóbrio e limpo, mas não
acho que isso seja acomodação.
Tem a ver com a maturidade, com a

• vida das pessoas. Quando se é jo-
vem, dificulta-se mais as coisas. A
minha tendência hoje é tornar tudo
menos complicado, na vida e na
arte. Mas a busca de novos cami-
nhos é constante".

I I Cildo Meireles: "Em lugar darebeldia, o que existe hoje é um
cinismo honesto em relação à socie-
dade capitalista e a valorização do
indivíduo. Isso em arte é bastante
claro. A arte não abre mais as por-
tas da percepção, nem faz mais a
consciência como se acreditava.
Ela é encarada como investimento
e pronto, o que pode ser bom para
estimular algumas individualida-
des artísticas... O individualismo
como posição ideológica é o que
está sendo colocado pelas novas
gerações. Estamos num período de
pós-ideologia". —

I I Luiz Alphonsus: "O nosso tra-balho era radical, pois a idéia
funcionava como a própria obra de
arte. A criação estava dentro da
cabeça das pessoas. Mas esse tipo
de coisa, o pensamento como arte,
levou ao esgotamento. Por isso
acho que a rebeldia como forma de
arte náo dá mais. Chegou ao esgo-
tamento".

I 1 Antônio Manuel: "Hoje eu es-1—1 tou mais ligado à pintura e náo
vejo isso como uma concessão da
minha parte. Na época, combatia-
mos o status quo; o suporte da
pintura náo expressava a necessi-
dade de uma geração. Hoje sinto
que as possibilidades de encontro

com o outro são infinitas através da
pintura."
[ 1 Frederico Morais (critico): O— radicalismo e a visceralidade
deles são uma coisa única. A gera-
ção anterior trabalhava o suporte, e
eles se recusaram a isso. A viscerali-
dade deles é no melhor sentido: é o
osso, o fogo, uma coisa áspera, aris-
ca e agressiva também no bom sen-
tido. Eles são mais selvagens do
que a geraçáo anterior. Nesse senti-
do, eles foram realmente um corte.
Alguns, como Ascânio, Wanda, Co-
lares, foram recuperados pelo siste-
ma, mas não outros.

Eles são quase um sanduíche
entre duas gerações; não são da
década de 60, mas também são dife-
rentes da geração propriamente as-
sociada aos anos 70. E chegaram a
situações-limites em sua própria vi-
da, pois, para eles, náo havia dife-
rença entre arte e vida. E eles colo-
caram diversas questões que per-
manecem em aberto, que podem
ser retomadas. Há uma crise na
pintura e o trabalho destes artistas
pode ajudar a compreender o que
está havendo. Eles sáo a geraçáo
que correspondeu à minha atuação
de crítico no Rio, e agora há um
certo distanciamento, mas os tra-
balhos ainda continuam a ter im-
pacto, para mim e para o público
que vem ver esta exposição.

ifcmt * ***
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¦ Wanda Pi-
mentel — Ela
era uma das
mais assíduas
freqüentado-
ras do bar do»
MAM, que, co-
mo ponto de
encontro, era a
mesma coisa
que o Parque
Lage para a Geração 80 Era ali que
se discutia Marcuse, a pop art e os
slogans que seriam gritados nas pus
seatas. Wanda foi aluna de Ivan
Serpa e sempre baseou sua pintura
entro o pop e o construtivo, coneon
trando por algum tempo uma tema-
tica critica em relação à sociedade
de consumo "Foram tempos difíceis
aqueles", relembra. "E analisando
meus trabalhos daquela época, ven-
do as linhas rígidas, tensasj chego a
conclusão de que era minha manei
ra de falar da situação" Hoje Wanda
e uma das mais premiadas pintoras
brasileiras e, conforme mostram os
quadros que expõe esta semana na
Saramenlia, mistura o construtivo
de 69 tendo as curvas das morros
cariocas como fundo

do

Raymundo Colares: "Ônibus 730", sem (lai

Cildo Meireles: "Inserções
em circuitos ideologicos", 1970

0 que 
foi feito daquela rebeldia?

I I Umberto Costa Barros:1—1 "Quando se começa a realizar
algo, começa-se também a questio-
nar o papel social do artista. Com
20 e poucos anos, você tem um
trabalho muito limitado, e há uma
maquina controlada pelo mercado
de arte. Se você quiser fazer algo,
tem que botar a mâo no fogo e
questionar tudo. Acho que as ques-
tóes levantadas naquele momento
permanecem. Elas só ficaram laten-
tes, e um dia vão ter que aparecer".

I | Guilherme Vaz: "Nós chega-1—1 mos aos fundamentos da arte
em uma operação cirúrgica dolori-
da. E o principal é que isso foi
conseguido graças ao radicalismo
com que enfrentamos a questão da
linguagem artística, e não apenas o
político. Querer ler esses trabalhos
apenas pelo ponto de vista político
é querer esvaziar o conteúdo revo-

luclonário da linguagem. Nós talvez
sejamos mais atuais do que o neo-
expressionismo e rompemos com a
visão predominante do país. herda-
da do Movimento de 22 e que che-
gou até a Tropicália. Eles tinham
uma visáo de Brasil com araras,
índios e jacarés misturados a escola
de samba e macumba para turista
ver. Nós náo demos a nossa visão
do Brasil, como eles, fomos uma
reaçáo ao Brasil. Apenas o cinema
marginal chegou próximo ao que
nós fizemos. Nós demos um novo
paradigma ao Brasil e rompemos
com essa visão barroca de sensuali-
dade bossalizada e pouco empenho
no pensar. O que nós fizemos foi
pensar".

| | Frederico Morais: O dado mais1—' importante é que para eles náo
há distinção entre política e língua-
gem, eles incorporaram a guerrilha

à arte. Quando olhamos o conjunto
destes trabalhos heterogêneos, ve-
mos a relação que há entre eles,
como na utilização dós cantos e
esquinas: e quase simbólica a ma-
neira como eles exploram isto, o
beco-sem-saida em que se encon-
travam, encurralados contra a pa-
rede Eles conseguiram transformar

medo em processo criativo, e jus-
tamente o que incomoda nos artis-
tas mais Jovens é exatamente essa
mistificação da questão política, es-
sa tentativa de separar a política do
processo de criação artística".

| Teresa Simões: "Continuamos
1—1 a criar situação incômodas pa-
ra a arte A cada momento, criamos
para nós mesmos uma situação no-
va e que precisa ser comunicada
para cada vez mais gente Aquilo
era apenas o começo, falávamos
pouco".
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Tárik de Souza

Tilintam

os lucros
Explode o mercado de dis-

cos movido a cruzado. O últi-
mo relatório do Instituto Pau-
lista de Pesquisa de Mercado
anota, entre junho do ano pas-
sado e junho deste ano, um
crescimento redondo de 50%
na vendagem dos LPs das cate-
gorias econômico e normal. E
um pulo nos cassetes de 120%,
Indicando provavelmente que
o pessoal voltou a gravar seus
.preferidos em casa. Entremen-
tes, abre-se um novo mercado
para os artistas da RCA seu
presidente, Manoel Carne o. o
ManolO; embarca breve para a
China, onde negocia o lança-
mento dos LPs de Beth Carva-
lho. Alcione, Gal Costa e Rou-
pa Nova

Em disputa
O Brasil mais uma vez participa

do Festival Yamaha, como é conheci-'
do sinteticamente o XVII Festival
Mundial da Canção Popular do Ja-
pão. Disputando com 2 mil 72 can-
ções de 58 países foi classificada a
música Ponto de Luz, de Roberto
Menescal e Costa Netto, que vai ser
defendida pela revelada Leila Pinhei-
ro. Ela concorre na final de 26 de
outubro em Toquio com outras 13
musicas de onze países.

No People do Rio estão abertas
as inscrições para a Copa People de
Musica Instrumental 86, que vai rolar
na casa todas as segundas-feiras de
setembro a dezembro. Duas bandas
disputarão entre si a cada noite, sen-
do votadas pela platéia presente, nu-
ma seleção inicial de 16 competido-
ras. Quem vencer, além de levar a
taça. tem direito a gravar um disco e
permanecer uma semana em tempo-
rada no People.

Eugênia Melo e Castro

Na moda
Portuguesa integrada á MPB

desde 82 (estreou em Lisboa
num disco com arranjos de Wag-
ner Tiso), Eugênia Melo e Castro
lança seu terceiro LP num hap-
pening de moda na loja Philippe
Martin de Ipanema. Todas as
roupas da loja cederão espaço a
um salão de audição do disco
que exibe parcerias de Geninha
com Caetano Veloso (Meu é As-
sim), Tonínho Horta (Magica-
mente) e Francis Hime (Cobra
Aranha), entre outros. A partir
do lançamento, num projeto de
unir moda & música, a cadeia de
lojas passa a distribuir o disco
como brinde a seus clientes es-
peciais.

0 máximo do minimalista
Calma, calma. Por enquan-

to. The Photographer e Glaí>s
Works, os dois LPs do badalado
minimalista Philip Glass. que
esteve no Brasil (entre o Rio.
Manaus e Belém' para escolher
locações para um novo filme
Koyaanisqatsi so podem ser en-
contrados na loja Museu do
Disco, de São Paulo Este meto-
do de exclusívidades (a loja fica
3 meses como único ponte de

venda de determinado ütulo)
tem se revelado surpreendente
A procura geral dos discos de
Glass no Brasil ja moüvou um
lançamento oficial de sua gra-
vadora. a CBS esta semana to-
dos poderão comprar Songs
Frotn Liquid Days uma super-
produção com participações es-
peciais de Paul Simon, Laune
Anderson. Suzamie Vega e Lin-

Metal, punk e Miúcha

Miúcha

Cinco selos independentes ingle-
ses terão seus discos a partir de
agora lançados aqui pela gravadora
Continental Neat Records, Cherry
Red, Power StaUon. Lick Records e
Creation Records. Entre os contra-
tados destas pequenas empresas,
que chegam a merecer um hit-
parade à parte na imprensa da In-
giaterra (o dos Indies. como são
aoelidados'. t?stào boa part-^ uos

Satan, Tyson Dogsi e mais os pun-
kérrimos Dead Kennedys e U K
Subs. Aqui, a Conünental recém
contratou Miucha. há seis anos sem
gravar O novo repertono da canto-
ra tem versões do cubano Pablo
Milanes tPara Viver), do nicara
guense Chuno Blandon tPedagogi-
co Central e uma letra da própria
Miúcha para a inédita Saudade, do
pianista Tenorio Júnior, morto na
Argentina durante a ditadura
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m Guilherme
Magalhães
Vaz — É do
chamado"grupo de
Brasília", que
ele considera
o verdadeiro
estopim do
barulho de
69/70, com is-
to deixando muita gente irritada
(há quem fale também do "grupo
português": Antônio Manuel,
Barrio e Ascânio). Talvez seja ele
o único continuador do clima de
guerrilha do período, o teórico
mais radical de todos e de quem
muitos cobram "os trabalhos em
vez das idéias". Sustenta a im-
portãncia daquele momento das
artes plásticas como o promotor
da grande ruptura com a tradição
que advinha do modernismo de
22, e pretende manter, até hoje a
radicalidade em seu trabalho.

¦ Ascânio —
No dia em que
foi decretado o
AI-5, Ascânio
Maria Martins
Monteiro esta-
va num ponto
de ônibus
quando um
grupo de sol-
dados revistou
todas as outras cinco pessoas que
estavam ali — menos ele. Ascânio
carregava numa bolsa todos os arti-
gos, de tom inflamadíssimo, contra
a ditadura, do jomalizinho do Dire-
tório da Faculdade de Arquitetura,
que editava e estava levando para a
gráfica. Escapou — mas o mesmo
náo pode se dizer de vários de seus
amigos, desaparecidos na luta con-
tra a repressão. "O nosso grupo ia a
reboque do movimento estudantil,
nâo havia um embasamento teóri-
co", afirma. Era o único escultor da
Geração AI-5, com trabalhos geo-
métricos. Sua peça mais conhecida
está no jardim do Centro Empresa-
rial Rio, em Botafogo.

¦ Teresa Si-
móes — Uma
das musas dos
artistas plâsti-
cos do Rio de
Janeiro, Teresa
participou com
seus longos ca-
belos sedosos
de exposições
que marcaram
época no Rio de Janeiro antes da
eclosão do movimento de 1969 e 1970:
Opinião 66 e Nova Objetividade Bra-
sileira, em 1967, que lançaram os no-
mes de artistas como Antônio Dias,
Rubens Gerchman, Roberto Maga-
lhâes, Carlos Ziiio e outros, anteriores
à geração do AI-5. Participou ainda
do Salão da Bússola (1969), da mani-
festação Do Corpo & Terra e da mos-
tra seqüencial Agnus Dei, ambas em
1970, antes de partir para os Estados
Unidos, onde morou durante longos
anos, deixando para trás uma enorme
quantidade de trabalhos realizados
em meio à movimentação geral do
período, como os carimbos com tex-
tos e palavras de ordem políticos, e
suas enormes telas brancas.

¦ Luiz A 1 -
phonsus de
Guimarães —
Para ele o
mais impor-
tante trabalho
de sua geração
foi mostrar
que "qualquer
um pode criar
arte". Em
1970. estendeu uma faixa de plasti-
co no chão e botou fogo. Título da
obra: Napalm. "Era um aconteci-
mento poético planetário, marcar o
chão, deixar um rastro de arte no
planeta", diz. "Éramos guerrilhei-
ros." Como esses trabalhos nao po-
diam ser comercializados, pois se
esgotavam no momento em que
aconteciam, Alphonsus estava
rompendo também com os valores
apodrecidos do mercado de arte.
Queria "criar tensões". Meses atrás
saudou a passagem do cometa Hal-
ley com uma instalação na Petite
Galeria em que misturava passis-
tas de escola de samba, cantoras da
escola Laurie Anderson e toques de
surdo.

¦ Cildo Meire-
les — O objeto
material da ar-
te, a tela e ou-
tros bens bur-
gueses foram
desprezados
pela geração
AI-5. Ela odia- __
va Mediei e a
pintura com o
mesmo fervor O importante era o
conceito, a idéia Cildo Meireles,
que veio de Brasília para o Rio em
67, amarrou dez galinhas vivas num
poste, bezuntou-as com gasolina e
tacou fogo. Era uma maneira de
questionar os novos espaços da
obra de arte e denunciar a tortura
no Brasil. Nome do trabalho To-
tem — Monumento ao preso poli-
tico.

Cildo inaugura esta semana
uma mostra na Petite, Galerie, Ipa-
nema, com telóes, carvão e giz que
cutucam com ironia as velhas no-
çòes de fundo e figura.

¦ Umberto Costa Barros — Hoje
com 38 anos e residente em Fribur-
go, Umberto desenha e trabalha
com arquitetura; E foi na Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo, da
UFR J que ele começou sua atuação
artístico política, em um salão pro-
movido pela FAU. em 1969. Umber-
to se destacou no Salão de Arte
Moderna de 1970. quando apresen-
tou trabalhos utilizando apenas as
persianas do Museu de Arte Nloder-
na do Rio de Janeiro, (reiarruma-
das construtivamente. Foi um dos
primeiros e mais originais artistas a
empregar o conceito de arte am-
biental ou instalação, e com poucos
precursores (Hélio Oiticica entre
elesi. Umberto começou a se preo-
cupar com as relações entre a arte e
a política a partir de sua vivência
universitária, como e quase sempre
a regra, mas sempre se definindo
em favor de uma atuação mais ar-
tíst-ica do que propriamente políti-
ea. o que nem sempre ocorreu com ,
os estudantes de arte naquele pe-,
riodo.
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Wanda Pimentel: "Envolvimento", sent data

A vanguarda, onde esta vanguarda?

| | Cildo Meireles: "A nogao ele- tinha sentido nos 60 e que esta tao Nos fomos uma vanguarda pre- ~
mentar de vanguarda e de opo- desgastada que se precisa ir ao di- historica: ossos, pedras, fogo, san- ftf

sigao a coisa mais sedimentada. Ela cionario para ver seu significado. gue e materials precarios como os *.»¦"
se oporia ao mercado. Mas o que se importante agora e a coerencia, que usavamos. Muitas coisas se
ve hoje e que o artista ja aparece integridade do trabalho". perderam por causa disto, mas o > ^ 

^ ^
dentro do mercado. O nosso grupo Antonio Manuel: "Eu ainda tenho conceito permanece. Nos estabele- X
colocava principalmente a questao venenoparaimprimirnosmeus tra- cemos algo como um corte episte- s v 

^
da linguagem, embora a discussao balhos, ainda pratico o risco e mologico, e esses cortes sao multo ' ¦ Tereza Sim6es: "Carimbos". 1970
politica fosse o que mais emergisse. perigo sempre. Mas a preocupagao suaves, e nao como a Revolupao de
O sentimento de vanguarda era em ser vanguarda nao faz mais sen- 1917. Que, alias, comecou a ser feita
presente. Afinal tlnhamos tido no tido". no seculo XIX. Os historiadores da
Rio o neoconcretismo, o pop da |—| Luiz Alphonsus: "A arte do arte nao se cansam de afirmar que a
nova objetividade. Havia uma efer- pensamento ievou ao esgota- primeira obra de arte modema 6 As ¦ ^ | * O
vescencia, um material muito rico mento, mas eu acredito que e preci- Demoiselles d'Avignon, de Picasso, LjV") TJ r\71fl O 3 71/] P Q 7 7 T.D Til '
sempre preocupado com a vanguar- so tentar esgotar ainda mais a lin- que ficou quase 20 anos escondida. J. \JJ, L/llUl/ Uj±±\JLUj LAJ Li. UW«
da. Hoje as pessoas estao mais ceti- guagem. Nao vejo incoerencia entre efeitos de uma vanguarda so sao
cas, nao se iludem mais. As articu- q que aconteceu: o fa to de a gente sentidos mais tarde, e a movimen- i i umberto Costa Barros: Havia vida — mas isso nao da para discu- buscar a seguranca plena como ar-
lacjoes do sistema de arte foram ter lutado contra o mercado e agora tatjao daqueles dois anos foi ha de fato uma Utopia, mas ela tir. O que se passa e que a Utopia tista
desnudadas, o mercado de arte se 0 estar aceitando. Havia uma razao apenas 16 anos. na0 acabou. Utopia 6 algo que se pode ser pobre, mas isso e outra 
fortaieceu. O clima institucional naquele momento. A Rita Lee brln- Naoestouprevendoosucessoou coloca filosoficamente, e que esta questao. J Antonio Manuel. Eu vtvia
tambem esta mais estabilizado, Ca, diz que nao faz mais rock por- o reconhecimento dos artistas: um dentro do imaginario, do sonho. da muito nos rnorros da Tijuca,
com o congresso e o sistema judi- que virou coisa do esquema. Mas artista que queima sua obra 6 mui- fantasia. E ela nao acaba enquanto Pj Luiz Alphonsus: "Eu queria a principalmente o Borel. e tinha um
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Umberto Costa Barros: "Moveis", 19G9
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Guilherme Magalhães \'az: "Sapatos quentes", 1969

Nós fomos uma vanguarda pré-
histórica: ossos, pedras, fogo, san-
gue e materiais precários como os
que usávamos. Muitas coisas se
perderam por causa disto, mas o
conceito permanece. Nós estabele-
cemos algo como um corte episte-
mológico, e esses cortes são muito
suaves, e nâo como a Revolução de
1917. Que, aliás, começou a ser feita
no século XIX. Os historiadores da
arte não se cansam de afirmar que a
primeira obra de arte moderna é As
Demoiselles d'Avignon, de Picasso,
que ficou quase 20 anos escondida.
Os efeitos de uma vanguarda só são
sentidos mais tarde, e a movimen-
tação daqueles dois anos foi há
apenas 16 anos.

Nâo estou prevendo o sucesso ou
o reconhecimento dos artistas: um
artista que queima sua obra é mui-
to pouco narcísico. Nós nos compa-
ramos às comunidades cristãs pri-
mitivas, no mesmo sentido em que
Engels disse que as comunidades
cristãs já existiam antes do cristia-
nismo. O que houve foi uma fer-
mentação de idéias; que só podem
frutificar ao longo do tempo. Os
anos de 1969 e 1970 não são passado
e nem são presente: serão o futuro.
De qualquer maneira, 1970 foi um
avanço igual ao de 1922.

| | Cildo Meireles: "A noção ele-
mentar de vanguarda é de opo-

sição à coisa mais sedimentada. Ela
se oporia ao mercado. Mas o que se
vê hoje é que o artista já aparece
dentro do mercado. O nosso grupo
colocava principalmente a questão
da linguagem, embora a discussão
política fosse o que mais emergisse.
O sentimento de vanguarda era
presente. Afinal tínhamos tido no
Rio o neoconcretismo, o pop da
nova objetividade. Havia uma efer-
vescència, um material muito rico e
sempre preocupado com a vanguar-
da. Hoje as pessoas estão mais céti-
cas, não se iludem mais. As articu-
lações do sistema de arte foram
desnudadas, o mercado de arte se
fortaleceu. O clima institucional
também está mais estabilizado,
com o congresso e o sistema judi-
ciário, mal ou bem, funcionando.
Parte do nosso radicalismo era em
cima do cenário tenebroso sobre o
qual trabalhávamos e isso deu uma
coesão ao grupo para uma posição
de antagonismo. Hoje, poderia se
fazer um trabalho de raiva contra o
latifúndio e o reformismo do gover-
no, mas nâo haveria a mesma sedu-
ção sobre as pessoas, que em sua
grande parte apóia o governo".
| | Ascânio: "Não existe mais van-

guarda. É uma palavra que só

tinha sentido nos 60 e que está tão
desgastada que se precisa ir ao di-
cionário para ver seu significado. O
importante agora é a coerência, a
integridade do trabalho".
Antônio Manuel: "Eu ainda tenho
veneno para imprimir nos meus tra-
balhos, ainda pratico o risco e o
perigo sempre. Mas a preocupação
em ser vanguarda não faz mais sen-
tido".
| | Luiz Alphonsus: "A arte do

pensamento levou ao esgota-
mento, mas eu acredito que é preci-
so tentar esgotar ainda mais a lin-
guagem. Não vejo incoerência entre
o que aconteceu: o fato de a gente
ter lutado contra o mercado e agora
o estar aceitando. Havia uma razão
naquele momento. A Rita Lee brin-
ca, diz que não faz mais rock por-
que virou coisa do esquema. Mas
ela ficou milionária antes de dizer
isso."
| | Guilherme Magalhães: A arte

é uma linguagem de ponta, não
é coisa de pura apreciação estética,
é uma forma de falar como as ou-
tras. E esta exposição não é histó-
ria, mas é atual, é a única exposição
de vanguarda desde 1970. As pes-
soas ainda ficam inquietas com o
que vêem aqui, elas náo contem-
piam o passado da arte brasileira,
nossa arte continua a perturbar.

Tercza Simões: "Carimbos". 1970

buscar a segurança plena como ar
tista"

vida — mas isso nâo dá para discu-
tir. O que se passa é que a utopia
pode ser pobre, mas isso é outra
questão.

| | Umberto Costa Barros: Havia
de fato uma utopia, mas ela

não acabou. Utopia é algo que se
coloca filosoficamente, e que está
dentro do imaginário, do sonho, da
fantasia. E ela nâo acaba enquanto
tema, só para os especialistas. E
agora, não se vê todo o mundo
falando sobre isso? É um tema que
se pode abraçar ou não.

Mesmo nesse pessoal da Gera-
ção 80 — não gosto muito desta
rotulação — a utopia está muito
presente. As imagens que eles
criam têm a intenção de serem uto-
picas. Pode ser que eles fracassem,
mas estão querendo chegar a isto. E
a questão extrapola a questão da
imagem, diz respeito ao estilo de

"] Antônio Manuel: "Eu vivia
muito nos morros da Tíjuca,

principalmente o Borel. e tinha um
tascinio muito grande por aquele
tipo de mundo A nossa geração
tinha um sonho de integração de
classes, de ruptura das diferenças
sociais que eu acho que continua
presente, de forma diferente, nas
lutas de hoje. Meu ultimo trabalho,
por exemplo, tem como título Abre
esta porta É em tons escuros de
azul com preto e no meio tem um
quadrado branco, a porta, atrás da
qual se esconde a utopia de sempre:
um mundo melhor, sem injustiças".

| | Luiz Alphonsus: "Eu queria a
arte como uma situação cósmi-

ca e ela so podia ser expressa na
imaterialidade. náo na tela. Traba-
lhar com uma idéia era mais frágil e
amplo do que com um objeto Era
como os sonhos que dominavam a
época. A geração 80 acredita mais
no dinheiro como bandeira de tra-
balho. Isso 6 a procura da seguran-
ça social e a negação da marginali-
dade do artista. A tentativa de ser
aceito é nâo acreditar na transfor-
maçâo. é compactuar. Não se pode

Integrais

de piano a

cargo de

brasileiros

? A7o programa que a violo-
nista Irina Tseitlin e a pia-
nistá Laís de Souza Brasil
apresentarão quinta-feira
na Sala Cecília Meireles, a
Sonata n° 8 de Beethoven,
Nigun de Bloch e a 3a Sonata
de Brahrns. Tseitlin ira inter-
pretar ainda a Ia Sonata de
Bach para violino solo.

V Concurso

Jovens

Concertistas

Reynaldo Roels Jr

O júri do V
Concurso Jovens
Concertistas
Brasileiros, a ser
realizado entre 5 e 9
de outubro na Sala
Cecília Meireles, no
Rio, já tem o seu
presidente escolhido:
será o maestro Isaac
Karabtchevsky. que
terá ainda a seu
lado, como jurados,
o maestro John
Neschling, as
pianistas Dayse de
Luca e Sônia Muniz,
o maestro e
violinista Alberto
Jaffé, o violonista
Sérgio Abreu, o
cantor Carmo
Barbosa e outros. O
concurso está aberto
em âmbito nacional
para pianistas,
violinistas,
instrumentistas de
cordas e de sopros, e

Curso de

Regência

Coral
O Fórum de Ciência e

Cultura da UFRJ realizará, no
período de 3 a 10 de agosto
(começando hoje, portanto) o
III Curso Internacional de Re-
gência Coral, em conjunto com
os Seminários de Música Pró-
Arte, e sob a orientação do
maestro inglês John Poole. O
programa abordado abrange
peças de Bach, Poulenc, Brit-
ten, Elgar, Giles Swayne e Vau-
ghan Williams. Durante os dois
anos anteriores, ambos a cargo
do regente de coro holandês
Cees Rotteveel, o curso atingiu
uma importância enorme no
campo da regência coral no
Brasil, abrindo caminhos para
uma nova mentalidade no
setor.

Depois da gravaçáo
completa das obras para
piano de Chopin, na
Bulgária (inclusive as
peças para piano e
orquestrai. Artur Moreira
Lima tem outro projeto
da mesma envergadura a
vista: a gravação, a
convite do governo
húngaro, da obra
completa para piano de
Liszt Neste ano de
centenário da morte do
compositor, é uma
homenagem de peso que
a Hungria presta ao
pianista brasileiro. Alem
dele, outros brasileiros
estão com projetos
semelhantes, depois das
gravações que João
Carlos Martins realizou
da obra de Bach e a
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Um 

novo livro de He-
mingway é sempre
motivo de polêmica.
Mas quando se trata
do 10° inédito póstu-

mo a polêmica é maior ainda.
E nem bem os editores ameri-
canos publicam O Jardim do
Éden, romance, cuja monta-
gem resultou na eliminação de
dois terços do material origi-
nal, já estão anunciando a pu-
blicação do 11° póstumo, Date-
line: Toronto, coletânea de 172
artigos escritos por ele quando
ainda adolescente para o jor-
nal canadense Toronto Star.
Na realidade, O Jardim do
Éden despertou duas polèmi-
cas, uma delas relativa a situa-
ção do personagem masculino,
David Bourne, jovem escritor,
veterano da Grande Guerra,
em tudo seme-
lhante ao autor,
envolvido numa si-
tuaçáo sexual am-
bígua, e a outra
por causa do crité-
rio da edição.

Hemingway
trabalhou os últi-
mos 15 anos de sua
vida no Jardim do
Éden, lutando con-
tra um original
descontrolado que
nunca se deixou
dominar. A primeira versão ti-
nha 400 páginas, a segunda 1
mil 200 e a terceira também 1
mil 200, mas com 300 páginas
novas. Hemingway considerou
esta massa enorme de traba-
lho impublicável. O editor
Scribner pensa o contrário.
Desde Paris É uma Festa, o
primeiro dos livros póstumos,
de boa qualidade literária, vie-
ram periodicamente inéditos
ruins como As Ilhas da Cor-
rente, Verão Perigoso, as Let-
ters (mais de 600 páginas na
edição italiana da Mondadori)
e a té uma reedição dos 49 con-
tos acrescidos de 10 inéditos,
rnas com o título de A Borbo-
leta e o Carro Armado.

Especialistas em Heming-
way já tinham chamado a
atenção para a péssima edição
de Verão Perigoso, livro sobre
touradas que ele escreveu para
Life contando a história de um
duelo, uma competição de bra-
vüra, um mano a mano de cor-
ridas dos dois maiores tourei-
ros de 1959, Antonio Ordonez e
seu cunhado Luís Miguel Do-
minguín. Life encomendara
uma matéria de 40 laudas, mas
Hemingway de janeiro a maio
de 1960 (morreu em julho do
ano seguinte) trabalhou com
fúria em seu texto, empolgado
pelo tema que sempre o atraiu,
e, ao conclui-lo, tinha 340 pági-
nas. Pediu ao seu amigo A. E.
Hotchner para cortar alguma
coisa e o manuscrito ficou re-
duãdo a 280 páginas. Life pu-
blicou apenas excertos em se-
tembro de 1960. O livro saído
em 1985 contém parte dos ex-
certos publicados e parte do
manuscrito entregue a revista,
num total de apenas 180 pági-
nas, uma miscelãnea caótica
que não respeita nem o que
Hemingway queria, nem 'o 

que
Hotchner achava bom.

Papa Hemingway não pára
de surpreender. O Jardim do
Eden repropõe às avessas o
tema machismo, uma constan-
te em sua obra e na vida parti-
cular. O David Bourne que
tanto se lhe assemelha, recém-
casado, viaja em lua-de-mel
com a mulher Catherine numa
pequena Bugatti preta através
da Espanha e França. Catheri-
ne, ciumenta do sucesso do
marido à proporção que vão
chegando recortes de jornal
elogiando o livro acabado de
publicar, exige experiências
diferentes na cama: ela conse-
gue que ele se comporte como
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Os fracassos

de Papá

Hemingway

Livro inédito propõe

ambigüidade sexual que

simboliza sua obra

mulher, enquanto ela se faz de
homem. Ambos cortam o ca-
belo da mesma maneira. Um
dia, no café do terraço de um
hotel, eles encontram Marita,

gue 
David, por insistência de

atherine, corteja. Marita, bis-
sexual, apaixona-se pelos dois,
e David reparte seu tempo ora
com Marita, ora com Catheri-
ne, o que começa a acelerar o
processo de doença mental de
Catherine. Pela primeira vez,
em toda a obra de Hemingway,
uma mulher assume o papel
principal. E não só é a protago-
nista como também consegue
submeter o homem aos seus
caprichos.

A impossibilidade de David
de lidar com a crise de seu
relacionamento é, de certa for-
ma, um reflexo da impossibili-
dade de Hemingway de lidar
com sua própria crise de escri-
tor, pois, a partir daí, e durante
15 anos, ate morrer, ele perdeu
o controle sobre sua arte (úni-
ca exceção: O Velho e o Mar),
assim como David perdeu o
controle sobre Catherine. Mais
do que isso: menos conseguia
escrever, mais alimentava a
lenda de macho, aventureiro,
beberrão. Quando pequeno,
recusou-se a aprender a tocar
violoncelo como a mãe queria,
preferindo o boxe. Dormia ao
ar livre nos bosques, nadava
nu nos rios e lagos, disparava
em ursos, leopardos e leões,
perseguia peixes-espadas no
oceano, excitava-se com as
touradas e sobretudo bebia.

Numa carta a Fernanda Piva-
no, amiga italiana, autora de
um livro sobre ele, em 1985,
Hemingway afirmou: "Gosto
de fazer o amor, combater, be-
ber, ler, pescar, caçar , escre-
ver. Imagino que combater e
beber sejam vícios, mas ambos
me agradam." Tinha uma von-
tade compulsiva de figurar co-
mo um aventuroso protagonis-
ta de safári, como um românti-
co amante, como um barbudo
lobo do mar.

Em 1983, Anthony Burgess
num livro também chamado
Hemingway demoliu esta len-
da ao afirmar que o mito de
Hemingway não passa de um
blefe colossal, hábil encenação
de um indivíduo complexado,
mesquinho e exibicionista,
constantemente preocupado
em reiventar, ampliar ou até
mesmo falsificar os fatos da
própria vida. Ao contrário da
imagem de machão, Burgess
diz que Hemingway era na ver-
dade tímido e irresoluto, incli-
nado a assumir no confronto
com as mulheres o papel de
irmão, se da mesma idade, ou
de pai, se mais jovens do que
ele, como Ava Gardner ou In-
grid Bergman. Amador de bo-
xe, inventava mil desculpas
para justificar as lutas perdi-
das. Intrigante, brigalhão, cri-
ticava com maldade os litera-
tos rivais, acusando-os (ele,
nem tanto viril) de impotência
e desvio sexual. Para além da
lenda do motorista de ambu-
lância ferido no front italiano

na Grande Guerra, a leitura do
livro de Burgess transmite a
idéia mesquinha e quase paté-
tica do caçador que, no primei-
ro safari, se atribuiu o mérito
de ter morto um leão já atingi-
do pela mulher; do fanfarrao
que se jactou de ter dormido
com Mata Hari, quando na
verdade só chegou à Europa
um ano depois de ela ter sido
fumada como espiã; do corres-
pondente de guerra que escre-
via reportagens cercado de ca-
viar e champanhe enquanto
outros, como Orwell, comba-
tiam de verdade.

Resta o suicídio, o signo de
sua última batalha perdida.
Aos 19 anos escrevera ao pai
também suicida esta carta:"Morrer é uma coisa simples.
Olhei a morte de frente e sei.
Se eu quisesse morrer, seria
fácil. Seria mesmo a coisa mais
fácil que jamais fiz... E é me-
lhor morrer no período feliz da

juventude ainda
não desiludida, ir-
se num brilho de
luz, do que ficar
com o corpo con-
sumido e velho, e
as ilusões disper-
sas." Três meses
antes, em Fossalta
de Piave, fora atin-
gido nas pernas
por 227 estilhaços
de um morteiro e
de uma rajada de
metralhadora.

No marco dos 60 anos pe-
nou uma decadência física e
psicológica impressionante, ao
cabo de 15 ou 20 anos de frus-
tração literária tornados
transparentes agora com a pu-
blicação de tantos inéditos. Vi-
via obcecado pela possibilida-
de de empobrecer, estava com
mania de perseguição (de fato
o FBI o vigiou em certa época),
era obrigado a fazer dietas ar-
rasadoras. Pesava 120 quilos.
A pressão andava sempre bai-
xa. Levou 15 eletrochoques em
tratamento numa clínica do
Minnesota. Naquele momento
percebeu que a memória, sua
lendária memória, falhava. Co-
mentou com os médicos:

Vocês acabaram com o
meu capital.

Também já não tinha mais
inspiração. Disse ao seu amigo
A.E. Hotchner, que depois fez
o relato de seus últimos 14
anos de vida em Papá He-
mingway:

Que acha você de um
homem que vai completar 62
anos e percebe que jamis pode-
rá escrever os livros e os con-
tos prometidos a si mesmo?
Ou lazer qualquer das outras
coisas que prometeu a si pro-
prio nos velnos e bons tempos?

No dia 2 de julho de 1961, na
residência de Ketchum. Idaho,
seguiu o exemplo do pai: colo-
cou o cano da espingarda de
caça na cabeça e disparou.
Quatro dias depois, no funeral,
a viúva Mary pediu ao reveren-
do Robert Waldman que lesse
os versos iniciais do Eclesias-
tes, mas o reverendo saltou o
trecho que fala do eterno ir e
vir do sol: "Uma geração pas-
sa, e outra geração lhe sucede:
mas a terra permanece firme.
O Sol se levanta e se põe. e
torna ao lugar de onde partiu.
(...) Todas as coisas são difí-
ceis: o homem não as pode
explicar com palavras."

Mary sábia que naquele tre-
cho Papá Hemingway identifi-
cava a sua noção da continua
derrota do homem. Esta derro-
ta ficou evidente para ele ("Se
eu não puder existir, segundo
os meus próprios termos, en-
tão a existência é impossível")

Suando 
perdeu a capacidade

e criar e se encaminhou deli-
berado para a morte que ele
sempre chamava ironicamen-
te de "a eterna p..."

O duplo

impasse

do ensino

superior

Ivo líarbieri

NO 

debate que assinala o peno-
do de transição por que passa a
sociedade brasileira, a questão
da Universidade não tem com-
parecido com a freqüência e a
intensidade desejáveis. Insti-

tuição-chave no processo de desenvolvimen-
to, não parece fortuita essa rala presença. A
parte interesses escusos, cabe ã própria uni-
versidade a coragem de uma seria revisão de
suas concpçòes e práticas, responsáveis pelo
divórcio que a separa da sociedade. Aqui a
autocrítica não pode passar por cima dos
desvios históricos que tem marcado a sua
trajetória. Um deles, o bacharelismo, foi en-
tronizado pela retórica autocomplacente e
pelo consumo acrítico de teorias mecanica-
mente transplantadas. Outro, tão maléfico
quanto o primeiro e com ele intimamente
associado, são o pensamento e as práticas
autoritárias. De tal maneira anda o autorita-
rismo imiscuído nos ritos, nas engrenagens
burocráticas e hierárquicas, que, para ser
efetivamente exorcizado, hão que se modlfi-
car normas e mentalidades.

A premência da democratização da Uni-
versidade torna-se evidente menos pelo fato
de se encontrarem hoje na academia os
líderes de amanhã, e mais pelo peso que tem
sobre a opinião publica as oscilações de
pensamento e vontade da classe média, cuja
camada mais influente passou, passa e pas-
sará pelas carteiras universitárias. Por isso,
é extremamente alentador o sopro democra-
tizante que começou arejar as estruturas
acadêmicas a partir da escolha dos dirigen-
tes universitários através de processos de
participação de professores, estudantes e
servidores. Quaisquer que sejam as modifi-
cações que o futuro ditar, na etapa atual de
oxigenação é absolutamente necessário que
se aprofunde a experiência da indicação dos
nomes de Reitores e demais dirigentes por
via do voto universal e secreto dos três
segmentos, ainda que reconhecidas as im-
perfeiçôes de que padece. Além de desconge-
lar o acesso aos postos de direção arbitraria-
mente mantidos ao alcance de meia dúzia de
iniciados no jogo dos conchavos, a escolha
em debate aberto tem o mérito de trazer à
tona as diferenças e conflitos, pondo a nu a
inocuidade das lutas de bastidores, grande-
mente responsáveis pelas tensões e Inchaços
do aparelho burocrático.

A perseguição da excelência, outro nome
para qualidade do ensino e da pesquisa —¦
porque ameaça desmascarar a inépcia do
jargão bacharelesco —, encontra forte resis-
téncia da parte de presumidos mestres que
mantém cativos sob o seu domínio setores
tradicionais de prestígio acadêmico. A extin-
ção da cátedra e a proposta de departamen-
talizaçào, promovidos pela reforma de 1968,
tinham a pretensão de desentronizar patro-
nos instalados em nichos feudais desde os
tempos dos lentes-proprietários, e substituir
o princípio autoritário do magister dixit
pelo método socrátlco do diálogo inter pa-
res. Por entre as dobras da reforma autoritá-
ria, paradoxalmente se insinuava a aragem
liberal do livre debate, vital para a ciência,
que não suporta o sufoco do arbítrio e da
burocracia. Espertamente, presunçosos do-
nos do poder acadêmico detectaram cheiro
de ameaça e embutiram o catedrático no
professor-titular.

Melhor do que a sátira de Lima Barreto,
tipificada na figura do bacharel que nunca
viu um livro, talvez só o medalhão de Macha-
do de Assis para caricaturar as misérias que
acompanham de longa data as nossas insti-
tuiçóes de ensino superior. Os Numa Pompi-
lios de hoje sâo assíduos fregueses do xerox,
das reprografias, onde se multiplicam peda-
ços de livros, retalhos de aulas, trapos e
fiapos disto e daquilo, textos sem contexto.
Informações truncadas. Trata-se de uma dje-
ta à base de pílulas e desidratados, simulan-
do, nos niveis mais baixos de anemia, esgar-
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Em expô Em atividade

Anote: no Paço Impe-
rial (Praça XV) esta uma
exposição, Cartazes An-
tipos do Cinema Francês,
onde emoçfto pura perde.Extraordinariamente
bem montada — apro-
veitando todas as pers-
pectivas proporcionadas
pelos belos salões do Pa-
ço — a Mostra, em pro-
moção da Air Franee,.
têm desde os primeiros
aflicae do século passado
ao titulo mais recente de
Louis Malle em seu auto-
exilio americano. Um
mergulho na memória
afetiva de todo cinéfilo,
baratáo para os do de-
sign, Cinema Francês fi-
ca em cartaz ate o proxi-
mo dia 18. Nos bastido-
res, Madeleine Acher,
que agitou o lance, curte
o sucesso da iniciativa.
Merece.

Logo que voltar, neste inicio de semana,
de Cuba — onde está com Walter Salles Jr.
transando locações e o segundo tratamento
do roteiro de O Acossado que Waltinho
começa em novembro —, Nelson Pereira
dos Santos agita sua Regina Filmes. Ele
próprio vai realizar Castro Alves enquanto
caberá a Ney SanfAnna a direção de Euri-
dice. Este com roteiro do próprio Ney, mais
Nelson. É atividade para operário nenhum
botar defeito.

Em festa
Do próximo dia 15. quando se inaugura

o Rio-Cine. a 13 de dezembro, quando se
encerra o de Caxambu. o Brasil vive intenso
roteiro de Festivais. Na Bahia, de 9 a 15 de
setembro, é a vez da Jornada de Cinema.
Após pequena respirada, de 21 a 27 ainda de
setembro vem nova edição do Festival de
Fortaleza enquanto Brasília ocupa as aten-
çòes de 8 a 14 de outubro E. em novembro,
de 20 a 29 teremos o Internacional III Fest-
Rio. Haja filmes para ver e temários a
debater De Dormida a Ádormecida: no Rio-Cint

Linha geral

INEMA Wilson Cunha Montagem de progra-
mação, multas vezes,
proporciona
curiosos. No
Festival, por exemplo
haverá a possibilidade
de um salto de quase
anos no espaço de um
dia. A 18 de agosto,
Estação Botafogo,
tro da Mostra 90
de Cinema
teremos Braza Dormi-
da com Nita Ney e Luiz

Soroa, um belo Hum-
berto Mauro de 1928. Jâ
no dia seguinte, no Ri-
camar, será a vez de
Mal té Proença cercada
por Edson Celulari e
Paulo César Grande no
filme ansiosamente es-
perado de Djalma Li-
mongl Batista: Brasa
Adormecida. E que. se-
gundo se afirma, tem
tudo a ver com a atmos-
fera do velho Mauro. É
uma montagem de pro-
gramaçáo esperta essa

Premiado em Grama-
do. Carlos Reichenbach
tera seu fxirne Demência
exibido em Montreal. E
aqui, quando?Com bom trafego no
alternativo, Jim Jar-
much teve seu Down By
Law escolhido para
abrir o New York Film
Festival. A 19 de se-
tembro.

Alguns críticos trance-
ses falando bem de Re-
mo. Deve ser porque o
filme fala táo mal de
hamburguers

O australiano Bill
Bennett levou o Grande
Prêmio do Festival de
Karlovy-Vàry com A
Street tò Die. Estes aus-
trais aprontam.

Tema pouco explorado, a participa-
ção brasileira na II Guerra, e o tema
escolhido por Fiavio Cândido paraseu projeto de estréia na direção de
longas: Brava Gente Brasileira

Tao irasclvel, aquele atorzinho
Sean Penn. cercando sua Madonna.
Agora atacou um sujeito que conver-
sava com a Madaine. Vai ser julgadodia 19. Pode pegar um ano ou pagarmil dólares. Pelo inenos. sem compul-
sorio.

Nathalie Delon. em Nova Iorque,
agitando seu projeto Sweet Lies Ela
jura que serão amargas verdades.
• Amadeus, com 698.931 espertado-
res foi o filme mais visto na Suii. a em
85. Ram bo IX, com 438.006 ficou em 6W
iufrar. Nem tudo esta perdido.

Covi Licença: uma luta de sucesso

Vou à Luta ultrapassou a expressivis
sima marca de 100 mil espectadores
no Brasil. Merecido
• Em Roma. Monica Vitti e Suse Cec-
chi 0'Amico condecoradas pelo ro-
verao. Em grau menor de honraria.
Li liana Cavani e Lina Wertmuller.
r e en; Madri Giancarlo Giannim vai
de Vida Privada, co-produçáo das
TVs espanhola-ítaliana-alemã A
uruao ainda vai fazer a força
¦ O tráfego r.a pont* jjos Angeles-
Nova Iorque continua aquecido:
Claudette Colbert, Bud Boeticher, AI
Pacino, Lynn Redgrave, Muhainrnad
Ali, Juan Culiins, Tom Hanks, liar-
vey Hestein, Richard Muilig&n, Sid
Caesar, Tina Louíse formavam uma

N
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çadas aparências de vida intelectual. Não
admira que, nessas condições, haja estudan-
tes freqüentando concomitantemente dois I
ou mais cursos e até doze disciplinas por
semestre. No limite, essa situação evidencia
a fragilidade da estrutura do ensino supe-
rior, ao mesmo tempo em que reclama, em
nome da decência pedagógica, profunda re-
visão de práticas e métodos, de currículos e
programas, dos planos de curso e do mate- I
rial didático.

A tarefa da Universidade é muito maior e
mais decisiva do que a mera distribuição de
diplomas num mercado já farto de diploma-
dos. Mas para isso é necessário que recupere
a partir dela mesma a vitalidade e o prestí-
gio de que foi despida ao longo de duas
décadas de arbítrio, resgatando, antes de
mais nada, a pureza e a dignidade do concei-
to de autonomia, que não se esgota no
circuito de saberes auto-referenciados e tam-
pouco se relere à preservação e reprodução
de cúpulas político-burocráticas.

A Universidade deve à sociedade o seu
maior compromisso, tanto mais quando, en-
tidade pública, depnde de recursos oficiais,
que decorrem dos tributos e do trabalho da
popuiaçào. Sua precípua responsabilidade
com o saber teórico não a desobriga de
interagir visceralmente com o contexto em
que se inscreve. Não pode, por isso, conten-
tar-se com jogar papel secundário na cena
contemporânea de um País que, a menos de
duas décadas para o fim do século, se situa
entre as oito maiores economias do mundo e
concentra, ao mesmo tempo, um dos maio-
res índices de miséria e subvida. É, pois,
urgente que ela, como co-munidade organi- I
zada, busque horizontes abertos que a arran- I
quem do ghetto a que se deixou confinar.

Mas é nas fronteiras do saber, da tecnolo-
gia e da excelência do ensino que se encon-
tra o cerne da questão. À Universidade não 1
cabem funções previdenciárias e assisten-
ciais, supletivas ou substitutivas das obriga-
ções do Estado e das agências comunitárias.
A pesquisa, por outro lado, não se exaure
intransitivamente na imanência auto- I
referenciada. O valor transitivo da pesquisa
se mede na efetiva contribuição teórica e
prática que empresta ao grande debate da
promoção do homem e do cidadão.

A Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), não obstante algumas va-
riações, ^justa-se ao panorama geral. Não
seria inverdade afirmar que seus males, his-
tóricos, foram agravados no período obscu-
rantista e avultados, hoje, com a persistên-
cia de práticas que a tornam uma instituição
frãgil e indefesa. Remonta à sua origem a
justaposição desengonçada de Faculdades
isoladas que jamais conseguiram articular-
se em estrutura sistêmica. Como micro-
universidade urbana, voltou-se, quase que
exlusivamente, para a oferta de diplomas, I
sem maior preocupação de autocrítica, des-
curando-se da qualidade do ensino e da I
pesquisa.

A UERJ é regulada pela Lei n° 93, que
atravessou, praticamente intocada, um pe-
ríodo de 25 anos. As alterações que experi-
mentou não a flexibilizaram nem a atualiza-
ram. Pelo contrário: o que se alterou serviu,
na verdade, para fragilizá-la, subtraindo-lhe
os 2,5% da arrecadação que originariamente
lhe eram assegurados.

Preocupadas com questões como essa
que atingem o princípio da autonomia, lide-
ranças da UERJ elaboraram um anteproje-
to-de-lei, encaminhado à Assembléia Legis-
lativa. Até agora, entretanto, tal providência
não surtiu nenhum efeito. Fica a esperança
de que a próxima legislatura, investida dos J
poderes constituintes, venha a considerar a
questão, de importância capital para o desti-
no da Universidade.

Seria bom se os ventos da Constituinte
soprassem em todos os quadrantes sociais. E
seria lamentável se, nessa tarefa de reorde-
namento jurídico, político e institucional do
País, ficasse excluído o segmento universitá-
rio. Como organismo responsável pela gera-
ção e disseminação do saber, pela formação
de cidadãos capazes de interferir no sistema
produtivo e no processo político-social, a
Universidade é um tema que interessa à
sociedade por inteiro. Patrimônio público,
coisa da comunidade, a instituição universi-
tária só pode ser salva se umbilicalmente
ligada ao seio social. A recuperação de seu
prestígio e o revigoramento de sua energia
estão atrelados às respostas que ela souber
dar, nos próximos cinco anos, ao duplo im-
passe que hoje a dilacera: a debilidade de
vínculos com a sociedade e baixa qualidade
da rotina acadêmica, agravadas pela carên-
cia de recursos de toda ordem.

Ivo Barbiari ó vice-reitor da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro.
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Flávio Moreira da Costa

O ler a entrevista de Jean-
JA François Lyotard, um dos
¦ S "inventores" do pós-
¦üB moderno, dizendo que o
Ê M pós-moderno acabou, como

diz o título — ou mais ade-
quadamente: não se trata de um perío-
do, mas de uma atitude dentro da
modernidade — me lembrei de um
artigo de Glauber Rocha ai por 1965
ou 1966. O Cinema Novo só existia há
uns três anos e tanto se falava nele —
ou melhor tanto ele era atacado — que
Glauber não hesitou e publicou em O
Metropolitano um artigo chamado "O
Cinema Novo Morreu" — para depois
ressuscitá-lo com mais força ainda.
Lambrei também de um velho uso
francês: se o pós-moderno morreu, que
viva o pós-modemo!

Ainda mais no Brasil é importante
que circule algum oxigênio cultural,
que se jogue feijoada no ventilador,
que se faça o debate: vamos supor que
pós-moderno tenha significação entre
nós. Náo bastaria atentarmos para sua
vertente francesa, abstrata e filosofan-
te: que tal observarmos um ângulo
mais "técnico" mais sôcio-econômico-
cultural de um Alvin Tofller, em A
Segunda Onda? Por outro lado, seria
suficiente apenas olhar à nossa volta.
(Falo, claro, de Rio e São Paulo, que os
outros brasis são outros quinhentos.)
Vivemos cercados de aparelhos de te-
levisão e video-cassetes, de gadgets
culturais e de fatos e atos culturais
descartáveis, do antigo se misturando
com o novo, do computador substi-
tuindo a velha máquina de pensar e
sentir e mesmo a máquina de escrever:
são imagens, flashs, fragmentos que
compõem um mosaico que seria im-
possível há uns 20, 30 anos. O pós-
moderno se disfarça e se mistura com
o cotidiano. Não acabou: se esconde.

E se tem uma significação — circu-
lação de idéias e possíveis resultados
práticos na área de criação — é verda-
de que o pós-modemo se serve tam-
bém para muita confusão. A palavra
está na boca de vários alunos da PUC
carioca, cada qual querendo dizer al-
guma coisa de diferente. É moda. Em
São Paulo, jornalistas e intelectuais
que sempre se julgaram na vanguarda
teorizam e confundem — confundem-
se — à exaustão. Em vez de ampliar as
mentes, restringem o fenômeno a meia
dúzia de iluminados. Eles vêem a árvo-
re mas não vêem a floresta — e pós-
moderno é uma coisa e outra: o todo e
as partes, a substância e os detalhes, o
passado e o futuro, o estilo e o gosto —
também o mau-gosto. O pingüim de
geladeira é uma Instituição nacional: a
ele misture-se o olho mágico do vídeo.
Agite antes de usar.

Agite-se muito para que o marasmo
cultural comece pelo menos a balan-
çar. O Brasil é poeticamente um país
pequeno pois nele parece só caber um
poeta: o moderno Drummond de An-
drade. Até há pouco só existiam dois

o 
pós-moderno

Viva o

pós-moderno

O Brasil, tão

longe das modas, também

precisa se agitar

pintores: os modernos Portinari e Di
Cavalcanti. Alguns escritores da mi-
nha geração, por volta dos 40 anos, e
da geração mais velha ainda, escre-
vem ou reescrevem o romance de 30;
quando passam daí, surgem os filhotes
de Guimarães Rosa ou as viúvas de
Clarice Lispector; e quando vão bus-
car modelos externos lêem e reléem
Faulkner e Hemlngway, desconhecen-
do Joyce e o nouveau roman. (Há
algumas exceções de Pedro Nava e
João Gilberto Noll. Ou: Misturar
Chandler com a realidade urbana nos-
sa de cada dia, como o hiper-realismo

mas não só — de um Rubem Fonse-
ca.) Sobre Joyce silenciam. que Finne-
gam's Wake é mesmo ilegível; sobre o
nouveau roman, dizem frases globali-
zantes que não dizem nada: é chato; e
cerebral; é beco sem saída — e no
entanto nada mais diferente de um
romance de Nathalie Sarraute do que
um romance de Claude Simon ou de
Robert Pinget. Na música clássica to-
ca-se Villa-Lobos, quando não apenas
Chopin e Liszt — e Mignone, Guerra-
Peixe, a nova geração? Na chamada
música popular, bem, que viva o pago-
de, mas ao mesmo tempo convém não
torcer o nariz para o chamado rock
nacional: se 90% dele sâo diluição,
fácil marcação rítmica da bateria e
apetrechos elétricos, os 10% restantes
talvez bastem para se incorporar e
acrescentar alguma coisa, de Marina,
a Lobão, RPM, Paralamas do Sucesso.
O teatro parou em Nélson Rodrigues,
Jorge Andrade e Brecht, apesar das
tentativas de teatro grupai (como sexo
grupai) e do chamado besteirol. Não
há dramaturgos ou, se os há, estão
escondidos, não conseguem ser ence-
nados. E de qualquer forma um dra-

maturgo só não faria uma dramatur-
gia. Em pintura, existem sensíveis mo-
dificações a partir da geração que não
existe, a geração 80: um grupo de
talentos individuais que vai de Jorge
Guinle Filho a Luis Aquila e Daniel
Senise. Misturam arte povera, trans-
vanguarda e a velha abstração mas
com alguma coisa do ímpeto renova-
dor da çeração de Gerschman, Dias e
Oiticica. Estão sendo pós-modemos
sem saber. Em literatura lembro da
morte de Samuel Rawet quase como
um símbolo: trancado num aparta-
mento de Brasília,"louco" e isolado,
ele fazia uma literatura borgiana a
despeito de Borges, se aproximava de
um Gombrowicz — e morreu desço-
nhecido. É possível que não fosse su-
fientemente "brasileiro" (e Machado?
e Comélio Penna? e Clarice?) e os
jornais sequer se manifestaram sobre
sua morte. Cassandra Rios teria maior
repercussão. (Ela não é pós-modema
mas é kitsch; tem alguma coisa do
estilo nacional).

Já o cinema parece se inscrever de
vez no marasmo, deitado em berço
esplêndido da Embrafilme, esta hábil
instituição bolada por Glauber mas
criada por Golbery para cooptar e
anestesiar os outroras contestadores
do sistema. Conseguiram. A última
tentativa de renovação do cinema bra-
sileiro revelou-se um caminho suicida:
o chamado udigrude de quase duas
décadas. Com orçamentos em aberto e
roteiros fechados, o financiamento da
mamãe Embrafilme propicia apenas
um dever de casa bem-feito — quando
o é. E ainda por cima conseguiram
matar o curta-metragem, um campo
natural de experiência e expressão.
Com a ascensão do vídeo, cinema no

Brasil caminha a passos rápidos puru
a condição de pré-moderno. Váo che-
gar ao neo-realismo e a Antonioní, sem
ter passado por Etsenstein e Jean Vi-
go. A morte de Glauber foi o ulümo
fotograma de uma ilusão.

São idéias que me ocorrem e sei que
muitas delas discutíveis e mesmo po-
lèmicas embora meu intuito não seja o
de polemizar mas apenas de provocar.
Sei que generalizo, mas e inevitável
num artigo. O que estou querendo
lembrar c que não existe mais a des-
culpa da ditadura e da censura — que.
claro, deixaram suas marcas. Mais do
que nunca está na hora de sermos
contemporâneos. De quem? Do mun
do, de nôs mesmos. E tarde demais
para sermos apenas modernos — "can-
sei de ser moderno, serei eterno", es-
creveu Drummond. Na Europa e nos
Estados Unidos começam a distinguir
o Brasil — vejam o sucesso de Milton
Nascimento e outros; vejam as tradu-
çóes de Lygia Fagundes Telles. Ivh
Ângelo, Mareio Souza e outros —, co-
meçam a separá-lo do engodo que foi a
expressão global "literatura latino-
americana". Hã agora uma especificj-
dade — do pais — que precisa ter um
correspondente nos vários caminhos,
das artes Falei antes em engodo du
literatura latino-americana e quem ti-
ver boa memória deve ter estranhado
pois fui um dos primeiros a divulgá-la
entre nós — desde 1966, quando tradu-
zi Onetti, depois através da imprensa c
dirigindo a coleção Hispano-Américá
da editora Francisco Alves. Mas e que
no meio do caminho percebi — e jâ era
então moda entre nôs — que se tratava
de um diálogo de mão Única: o Brasil
era sempre excluído das reuniões In-
ternacionais, das entrevistas e cita-
çóes. dos pacotes de publicações que a
onda latino-americana — na verdade,
hispano-americana — propiciou: só
valia quem escrevia ein espanhol. In-
dependente de seus valores, precisa-
mos nos lembrar que bem antes deles
tivemos nossos Machado de Assis. Li-
ma Barreto. Mário e Oswald de Andra-
de — e antes de A Guerra do Fira do
Mundo, tivemos Os Sertões.

Ser pós-modemo 6 criar a lingua-
gem de hoje (não excluindo o passado)
ainda que só para ser entendido ama-
nhá. Mas. nào, nada de "ser maldito",
que maldito náo é objetivo mas resul-
tado. ou de "criar para a posteridade".
A posteridade jâ chegou. Ser pósmo-
demo pode ser um Corpo-Santo ou um
Souzãndrade do século passado, assim
como um escritor que ouse fazer expe-
riências mas que ouse também assu-
mir a linguagem industrial" dos cha-
mados "subgêneros". (A obra-prima
morreu. (Pintar grande telas ou que-
brar a dureza do rock e transportá-lo
suave para o português na voz suave
de Marina — ou cobrar com a voz
debochada de Lobão: "Alguém tem de
pagar por isso". Passou-se o tempo dos
manifestos de vanguardas — nada
mais antigo. Nos resta a ação e a açao,
para os artistas, é trabalho, enaçáo.
Sujem-se.

EATRO
I Macksen Luiz

Fora do eixo

Fora do eixo Rio—São Paulo as ativi-
dades teatrais mostram sinais de muita
vitalidade. Em Belo Horizonte, com dire-
ção de Pedro Paulo Cava está em cena no
Teatro Francisco Nunes, O Senhor Puntila
e Seu Criado Matti, de Bertold Brecht,
numa produção conjunta do Teatro de
Pesquisa e do Goethe Institut. Enquanto
em Fortaleza o grupo Balaio comemora os
seus 10 anos de atividade com 13 monta-
gens no repertório, a última delas Fogo
Cerrado Sob Densa Neblina, peça de Zaza
Sampaio. A persistência e continuidade do
Balaio são dignas de registro. E a Prefeitu-
ra de Montes Claros. Minas Gerais, está
promovendo o 2o Concurso de Textos Tea-
trais que pretende escolher peças — os
valores dos prêmios variam de Cz$ 1 mil a
Cz$ 3 mil — com "tema que verse sobre a
transição política que vem caracterizando

i o oaís. destacando-se o fim da ditadura, a
Constituinte e as perspectivas de mudan-
ças através da Nova Republica". Uma for-
ma de buscar a atualidade. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria de Cultura.
Esportes. Lazer e Turismo (Divisão de
Cultura' da prefeitura da cidade.

Musical na
Tiradentes
La Cage au Folies, a
transposição musical
da comédia francesa
de Jean Poiret que o
carioca conhece na in-
terpretaçáo da dupla
Carvalhinho e Jorge
Dória. inicia têmpora-
da no Rio exatamente
no dia 11 de janeiro de
1987 no Teatro Carlos
Gomes. O contrato
com os empresários
norte-americanos foi
concluído e os produ-
tores brasileiros desis-
tiram de usar os cená-
rios e figurinos origi-
nais. São 34 atores e
bailarinos e 20 musi-
cos que começam a
ensinar tão logo for
definido o diretor Fo-
ram feitas sondagens
a Bibi Ferreira.

Contatos com o exterior
A presença da Comédie

Française, a partir de
quarta-feita no Teatro Vil-
la-Lobos. reativa o ânimo
do espectador brasileiro
em relação a visitas inter-
nacionais. Alem da colabo-
ração de-gnipos dinamar-
queses e italianos com ato-
res nacionais, os consula-
dos e institutos culturais
estrangeiros voltam a in-
vestir em visitas de perso-

nalidades estrangeiras O
Goethe marca os 30 anos
da morte de Brecht com
uma vasta programação
que inclui conferências,
debates e seminários O di-
retor Peter Pallitzch traba-
lha numa montagem com
o grupo Tapa. enquanto o
Ibeu estuda a viabilidade
de trazer um professor de
Playwrinng para sgtnina
rio com autores brasüeí-

ros. Um dos nomes cogita-
dos e o de Patrick Braf-
ford. diretor de espetacu-
los ofT-Broadway. criador
do Frontier Program para
o Mirror Theater e mem-
bro do Actors Studio Play-
wrights Se as negociações
se concretizarem será um

? O Inacen esta reabriu-
do a possibilidade para
grupos de formandos em
escolas de teatro de lançar
suas montagens no Teatro
Cacilda Becker. Hd poucomenos de dois anos orga-
nizou uma pequena mos-
tra reunindo escolas de
tendências bem diferentes,
oferecendo, assim, oportu-
nidade para que os alunos
recèm-saidos dos cursos se
submetam ao teste de pu-blico. Durante o mês de
agosto, o Cacilda Becker
sera ocupado por turmas
da Escola de Teatro Mar-
tins Penna com Café, de
Mario de Andrade (no dia
Si e Perdoa Por Me Traires,
de Nélson Rodrigues (dia
29).

Todor é Lily

Em um ato
Com direção e tradução de

João Bethencourt estreia
dia 11 de setembro no Tea-
tro Copacabana a comedia
de Barrilet e Grédy, Lily e
Lily, corri Eva Todor. Milton
Carneiro. Heüo Ary, Ida Go-
mes. César Montenegro e Ni-
na de Padua Esse boule-
vard tem outras estréias
marcadas pelo mundo. Em
Roma está sendo ensaiado
por Monica Vitti e em Lon-
ores por Maggie Smith.

Estreia na ultima semana
de setembro, no Teatro üul-
cina. D. Rosita. A Solteira,
de Garcia Lorca. O elenco
náo esta todo definido, raai
ja foram confirmados Allge-
la Valerio, Fernando Eiras,
Elaine Menezes, Elza de An-
drade, Fernando Caetano e

Mudanças de planos. A
equipe que pretendia mon-
Lar Os Sete Pecados Capi-
tais decidiu substituir a
idéia pelo aproveitamento
dramático das cartas do ta-
rô Thiago Santiago e Vicen-
te Pereira são os autores es-
colhidos para a tarefa.
» E provável que ja nos pró-
ximos meses seja reaberto o
Parque Lage para ativida-
des teatrais.

Tarcísio Meira e Gloria
Menezes garantindo datas
no Teatro João Caetano pa-
ra trazer ao Rio Um Dia Mui-
to Especial, texto de Ettòtt?
Scola direção de José Possi
Netto. atualmente em cartaz
na capital paulista.

O diretor Geraid Thomas
leva para os Estados Unidos

Mário de Andrade
(Café)

Nélson Rodrigues
(Perdoa

Por Me Traires)
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transparência

Kosíis Palamás (1859-1943)
"O progresso, aprende, não é para os es-
cravos;
que os escravos tenham os am.os que qui-
serem,
os amos da riqueza e da beleza;
o progresso, aprende, é dos que são livres
como nós!"

¦ 

|lk

• * <• J •'. :

,! fV
X ^«KMBzsr»- / i » /JC V- - iw?3B8E x X /# 1 N ii iiMMTii iy ml'HlilPlailBPw* 3 W i v*-. ¦¦ ¦•—-

->-• 
y / —Am --W " *

/< / X / / •

X^C / X "^-h^X~L 
^X-' - X-^

—1__ r~~'*. X

^Xr^sX: J?**- •
x# 

' 'X / >• 
' 

\ *
X4 < 

•/'. •

N. O>. # ' / ti

_____  JORNAL DO BRASIL

Giorgios Sefcris (1900-1971)
•¦Quem sabe o que sofre um farmacêutico sensível no plantão da
noite?
O quarto em desordem: gavetas, janelas, portas boccjam. feras
más.
Um homem fatigado deita as cartas, mede os astros,
perquire-se, procura,
inquieta-se. Batem a portaah, quem vai abri-la? Aberto
o livro, quem lê? Aberta a alma, quem vê?

José. Thomaz Brum

Poesia moderna da Grécia, Kaváfis, Kazantza-
kis e outros. Tradução de Jose Paulo Paes.
Editora Guanabara, 328 páginas, Cz$ 125.

A liíaãa, a Aurora possui um véu
de açafrão e dedos róseos. Mas
nem só destas imagens plásticas
e cósmicas que povoam as epo-
péias antigas vive a literatura
grega. Se uma tradição expressa

no dialeto ático remonta ao "legado es-
crito da Antigüidade" (representado por
suas obras clássicas), uma outra — a do
demótico, língua falada pelo povo —
aponta para canções e poemas conserva-
dos pela tradição oral. É desse material

folclórico que partiram os poetas que
José Paulo Paes selecionou e traduziu
para essa antologia inédita em portu-
guês. Panorama extenso que prova o
vigor e a continuidade da poesia escrita
em grego, Poesia moderna da Grécia traz
desde lamentos fúnebres a outros revolu-
cionários e surrealistas.

Dionisos Solomós (1798/1857) e Kos-
tis Palamás são os que se destacam como"fundadores". O primeiro, poeta nacio-
nal da Grécia independente, fascinou-se
pela língua das canções populares e "re-
pós o verso grego no plano da grande
arte, salvando-o de degenerar-se em me-
ra verborréia." Palamás, o maior poeta
da literatura neo-grega. no dizer de Car-
peaux, usou o demótico para expressar

um pensamento de grandeza classica,
onde o lirismo se une ao ardor libertário.
Konstantinos Kavafis é, com razáo, con-
siderado o grande poeta neo-helênico do
século XX. Nascido na Alexandria e edu-
cado na Inglaterra, compôs uma poesia
que o estudioso Georges Spyridaki disse
escapar da "dialética da luz meditarrâ-
nea", própria à poesia de sua terra. Cos-
mopolita como a cidade onde nasceu,
hedonista, desencantado, kaváfis escre-
veu versos eróticos e filosóficos, impreg-
nados de uma visão ambivalente da his-
tória que, no entanto, tinha a marca
grega da submissão ao destino. Poeta
dos "fados implacáveis e incognoscíveis"
ele é, também, o de um mundo decadente
que inventa ilusões para esconder a sua
própria derrocada.

Nikos Kazantzakis (1885 1957), ro-
mancista mais conhecido do publico bra-
sileiro pelo livro-filme Zorha, o grego, era
um poeta erudito, tradutor do Fausto e
da Divina Comédia. Autor de uma ver-
são moderna da Odisséia, usa metáforas
em profusão para compor uma visáo bar-
roca e grandiosa onde, entre dois abis-
mos negros (de onde viemos e para onde
vamos) cintila esse "breve intervalo de
luz" onde devemos "criar, compor, trans-
formar a matéria em vida". Giorgios Se-
féris foi considerado por T.S.Eliot como
seu "discípulo legítimo". Poeta classicis-
ta que sempre se refere a Homero e
Ésquilo, construiu uma poesia vista por
alguns críticos como "uma rapsódia de
amargura". Centrada no tema da perda
do passado e da perplexidade diante do

Konstantinos Kaváfis (1863-
1933)
|Porque é ja noite, os barbaros nao
vêm
e gente recem-chegada das fronteiras
diz que nao ha mais barbaros.
Sem barbaros o que sera de nos?
Ah! eles eram uma solução."

presente eterno, ela está iluminada por
aquela aura que, segundo Henry Miller.
capta" a sensação de eternidade que esta
espalhada por toda a Grécia"

A antologia, cuja própria existência e
motivo de admiração e aplauso, inclui
poetas admiradores de Breton. Mallar-
mé. Rimbaud e Balake. José Paulo Paes.
que já nos havia dado uma igualmente
notável tradução de Kavafis em 1982,
verteu todos os poemas diretamente do
grego, uma língua que aprendeu sozinho,
a partir da leitura e da consulta a dicio-
narios. Cotejando com versões de outras
línguas e confiando na sua intuição de
poeta , ele faz em A poesia moderna da
Grécia brilhar a famosa transparência
helénica, em lugares onde menos espera-
vamos.

Ah, que

saudade...

Jorge de Sá

Recordações de amar em Cuba, Oswal-
do França Júnior. Editora Nova Fron-
teira. 272 paginas. Cz$l 15.90.

mancista que se consagrou com Jorge,
um Brasileiro (1967) e o poético As
Laranjas Iguais (1985), está chegando
ao seu 12° livro sem resistir à tentação
de romancear o que deveria ser um
contundente testemunho. Por isso, três
fios narrativos conduzem o relato: a
decepção amorosa da filha Margareth, a
paixão por Ariane e o encontro com
Fidel. Este terceiro tema vai conduzir
ao desfecho numa conversa com Tan-
credo Neves, pois o autor traz na sua
bagagem um presente do líder revolu-
cionário para aquele que sonhava em
mudar os destinos do Brasil. Tancredo
morreria logojdeDgis,

concurso promovido pe-
ia Casa das Américas —
"onde concorrem origi-
nais escritos em portu-
guês, espanhol, inglês,
francês e língua crioula

do Caribe" — contribuiu decisivamente
para a divulgação da literatura brasilei-
ra entre os cubanos, tintes mesmo que a
Ilha fosse invadida por nossas telenove-
Ias. A partir de 1980, quando Edilberto
Coutinho conquistou o prêmio de con-
tos com Maracanã, Adeus, os escritores
convidados para o juri tiveram que rea-
lizar manobras estratégicas até chega-
rem a Cuba: o Brasil estava proibido de
manter relações diplomáticas com o
pais de Fidel Castro.

Com Oswaldo França Júnior não foi
diferente. Viajou "pela Varig num vôo
Rio de Janeiro—Lima e dois dias de-
pois, a bordo de um Hyushin da Compa-
nhia Aérea Cubana", seguiu para Hava-
na com escala no Panamá. O desconfor-
to da longa trajetória, porém, foi logo
compensado pelo contato direto com
uma realidade ainda hoje cercada de
mistério para quem vive num país capi-
talista. Além disso, haveria o encontro
com Ariane, motivo maior dessas Re-
cordaçóes de Amar em Cuba. O que não
quer dizer que os outros temas fiquem
em segundo plano. Na verdade, o ro-

Justificando a estrutufa~naoficcio~
nal, essas memórias relatam como os
cubanos são incentivados a adquirir
cultura e ter acesso às informações, o
que impede que a "maciça propaganda
contrária" gerada pelos americanos sur-
ta algum efeito alienante. Há o registro
de tudo que se refere à literatura (menos
sobre o seu ensino nas universidades),
passando pelo pagamento de direitos
autorais num processo bem mais demo-
crátlco do que acontece nas chamadas
democracias latino-americanas. Mas
há, também, alguns excessos que rela-
tam as "cantadas" dos outros jurados
brasileiros, sempre ciosos nas sua con-
versas com as mulheres cubanas: nesse
caminho, Oswaldo se perde em conside-
rações menores, não situa para o leitor
brasileiro quem é Alberto, Camilo,
Evandro e Frederico e o próprio Frei
Beto fica reduzido a um contador de
anedotas envolvendo o regime político
Apesar disso, o narrador consegue real-
çar a solidariedade que une os cubanos,
especialmente nos momentos de alerta
geral, quando um novo ataque dos Esta
dos Unidos pode acontecer. O "princí-
pio de valorização humana" é o que há
de melhor nestas Recordações de Amar
em Cuba, um livro cujo mérito é, ainda,
permitir que, no futuro, se faça um
confronto entre as relações Brasil-Cuba
antes e depois de 86.

Existo,

logo, me

analiso

Sérvulo Augusto Figueira

Subjetividade e sociedade, uma experièn-
cia de geração, Gilberto Velho Jorge
Zahar Editor. 112 páginas, Cz$ 45.
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país como o nosso, em que a
preocupação com a identidade
pessoal é culturalmente cada vez
mais dominante, e em que a popu-
laridade das diversas formas de
psicoterapia vem crescendo muito

durante os últimos anos, há curiosa e para-
doxalmente poucos pesquisadores preocu-
pados em entender a relação entre subjeti-
vidade e sociedade. No campo das ciências
sociais, Gilberto Velho é uma das raras
exceções a esta regra, e este seu último livro
vem confirmar isto.

Subjetividade e sociedade, uma expe-
riéncia de geração, ao tomar em termos
teóricos e empíricos a subjetividade en-
quanto objeto de estudo, amplia o campo
das ciências sociais e cria condições para
um diálogo destes com as psicologias e com
a psicanálise. Este diálogo é facilitado pelo
fato de que o livro se baseia em entrevistas
com pessoas do chamado universo de ca-
madas médias da Zona Sul do Rio de Janei-
ro, que, no contexto brasileiro, é numérica-
mente pequeno mas culturalmente domi-
nante. Além disso, como escreve o autor.

são pessoas que foram fortemente atingidas
pelo processo de difusão da psicanálise:"Não só boa parte dos indivíduos já se
submeteu a diferentes tipos de terapia de
base analítica, como as categorias e o dis-
curso psicanalítico impregnam seu cotidia-
no. de maneira mais ou menos consciente.
A valorização do indivíduo passa, portanto,
por um modelo psicologizante, quando não
psicanalítico propriamente dito. Assim,
existe uma forte ênfase na 'descoberta de si
mesmo', na 'liberação das repressões', na'busca da autenticidade', focalizando sem-
pre as possibilidades de realização e/ou
expansão de uma individualidade aceita
como premissa."

Esta é, portanto, justamente a faixa da
nossa população que mais se preocupa com
questões como qual o sentido da vida?' e
que mais é torturada por duvidas como
'quem sou eu?', como mostram os capítulos
4, 5 e 6. Um estudo dessas pessoas, feito a
partir do ponto de vista sociológico e atra-
vés do uso de 'histórias de vida' ique é um
instrumento clássico nas ciências sociais),
não poderia deixar de causar uma certa
perturbação e, naturalmente, no próprio
autor. Esta 'perturbação' — que resulta, em
Ultima instância, da excessiva proximidade
do 'objeto' de estudo em relação ao pesqui-
sador — não é, contudo, negada ou camufla-
da no texto. Aparece, com plena positivida-
de e produtividade, no envolvimento emo-
cional do autor com os temas e pessoas
abordados, que é discutivo de tal modo a
ampliar e aprofundar a compreensão das
complexas articulações entre as biografias
e o contexto social.

Uma noção básica na montagem deste
livro é que o indivíduo existe isto é, o
indivíduo não é uma mera "representação",
ilusão ou categoria ideológica burguesa. O
indivíduo, enquanto ser histórica e social-
mente determinado através de experiências
particulares e privadas como a paixão (ou
como a experiência de análise). Neste senti-
do, há no nosso mundo lugares e momentos

nos quais este indivíduo pode agir. delibe-
rar e pensar com relativa liberdade, com
uma certa autonomia em relaçao aos deter-
minismos sociais e políticos mais básicos

Mas os vários depoimentos deste livro
também indicam que o indivíduo é uma
espécie de dimensão, de arena, na qual
eclodem vários conflitos. Como a vida em
sociedade complexa envolve experiência
direta com várias áreas entre as quais há
descontinuidade, quando não oposição e
incompatibilidade, as pessoas tendem a ter
uma vivência individual da heterogeneida-
de. O conflito entre o que se é ou se deseja
ser no domínio "publico" pode, por exem-
pio, entrar em conflito com o que se tenta
ser no domínio "privado". Comportamen-
tos e atitudes classificáveis como novos ou
modernos podem, por exemplo, coexistir na
mesma pessoa com visões de mundo que
pouca gente hesitaria em classificar como
tradicionais.

De conflitos como estes, da convivência
de orientações e códigos diferenciados no
vivido dos sujeitos, nasce o que o autor
chama de "busca da coerência", uma espé-
cie de procura de um obscuro objeto que
permita "sínteses" aliviadoras de conflitos.
É neste ponto que se esboça uma tentativa
de dar conta da demanda de psícoterapias e
psicanálise: em sociedades complexas, esta
demanda deriva em ulUma instância da
necessidade de conseguir "coerência" e ali-
vio através de terapéuUcas que tomam o
indivíduo como foco de trabalho.

Se a psicanálise responde mesmo a esta
demanda de coerência e, se não o faz, como
é que os psicanalistas convivem com esta
demanda crescente, sao questões que sur-
gem da leitura deste livro, mas que o ultra-
passam. Quem sabe estas questões pode-
riam ser exploradas por aqueles que muito
convivem com (mas pouco pensam sobrei
elas — os psicanalistas brasileiros...
Sórvuío Augusto Figueira 6 PhD em Psicologia e Profos-
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de cheiros
• Na Alemanha onde
nasceu Patrick Susskind
sua primeira incursão em
romance tsó tinha feito,
anteriormente, uma peça
de teatro chamada O
contrabaixo), Das Par-
fttm vendeu, de saída
umas 200 mil cópias. Isso
foi no ano passado. De la
para cá, Susskind tor-
nou-se best-sellw tam-
bém na Franca e foi arre-
matado a peso de ouro
pelo editor Alfred Knopf
para ser lançado nos
ÈUA. a 15 de setembro.
No final desse mesmo
més, um outro Alfredo, o
Machado, faz O perfume— história pe um assas-
sino testar o mercado
brasileiro O marketing
promete A trajetória de

// m ! .—7
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um filho de lavadeira de
Paris, no século XVIII.
nascido sem odor corpo-
ral e por isso mesmo ca-
paz de se dispersar na
multidão sem deixar ras-
tro será posta nas livra-
rias aoinesmo tempo em
que a Coty lança uma
colônia chamada — adi-
vinhem — O perfume.

u Amanhã, às
17h30min a Dazibao
inaugura uma nova
loja — uma livraria
na cidade Travessa

do Ouvidor, 11 —
loja A.

¦ Terça-feira
Leiloca lança seu

livro Toques astrais
na Casa de Laura

Alvim. a partir das
20h. No mesmo

local e dia. mas um
pouco mais cedo,

às 17h. inicia-se um
curso de Literatura

inglesa com a
professora Aila

Gomes. O tema é"A novidade do
Ulysses de James

Joyce" e sera dado
em 15 aulas até o

dia 11 de
novembro.
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Merquior,

I presume

• Não há quem não conheça José
Guilherme Merquior. Se não pela
sua indubitável bagagem intelec-
tual, pelo menos pelo seu igual-
mente famoso apetite por polêmi-
cas. Que o diga Marilena Chauí,
por exemplo. A última aconteceu
nas páginas do sério e sólido Ti-
mes Literary Supplement e está
circulando no Brasil pelas mãos
de quem aprecia o way of thin-
king britânico e a virulência de
Merquior, em doses iguais. Criti-
cado por Colin Gordon devido aos
seus ataques a Foucault em Mi-
chel Foucault ou o niilismo da
catedra, Merquior revidou. O cri-
tico britânico, admirador confes-
so do filósofo, acusava o brasilei-
ro, entre outras coisas de ter uma
linguagem livre demais ao tratar
temas como a loucura e um pre-
conceito evidente que o levou a
chancelar a inteligência dos algo-
zes do mestre, quaisquer que fos-
sem eles, desprezando as nuanças"uê sua uifiexáo em favor uc sim
plificaçóes. Merquior, por sua vez.
mostrou Gordon cego em sua ad-

José Guilherme Merquior

miração e excessivamente discre-
to ao náo mencionar que ele pró-
prio é criUcado no livro. A estoca-
da final é cruel: Gordon seria víti-
ma também de simplificações, no
caso quando rotula Merquior de
anti-comurusta e reduz a expres-
são mais básica a anara.uia de
ruUCauit. Gordon tffpücuu Fou-
cault respondeu. A polêmica, di-

Oportunidades únicas
Nélida Pinon chegando da

Europa, trazendo, na bagagem,
seu novo romance a meio. Es-
teve, entre outros lugares, no 8"
Congresso de Escritores Sovié-
ücos, como única representan-
te do Brasil no Palácio do Kre-
mlin.

Escritores brasileiros inte-
ressados em participar em con-
cursos além-fronteiras têm
uma oportunidade rara. A edi-
tora Nueva Nicaragua está re-
cebendo. até o dia 20 de agosto,
originais inéditos (ou publica-
dos somente em parte) e não
premiados. Eles deverão ter o
nome ou pseudônimo de seu
autor e serem enviados para
Editorial Nueva Nicaragua —
apartado postal RP-073. Mana-
gua, Nicaragua O prêmio é de
5 mil dólares e publicação. Nélida Plfion

A volta do Gevú
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• Quem pensou que a polêmi-
ca em tomo do filme Je vous
salue, Marie de Godard. tinha
acabado, se enganou. O ultimo
n° (19) de Comunicações do
ISER editado, entre outros por
Rubem César Fernandes. Pe-
dro Ribeiro de Oliveira e Pedro

que nunca A discussão é leva-
da por D. João Evangelista
Enout. pelo própno Pedro dt
Oliveira, por D Hélder Camara
e pela francesa Françoise Dol-
to. De quebra, o roteiro de Go-
dard A revista (66 pp Cz$ 251

0
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Universo

Caótico

¦Lionel Fischcr

O espelho no espelho — Michael Ende. Tradu-
ção de Reinaldo Guarany. Editora Marco Zero,
188 páginas, Cz$ 85.

SE 

por ventura a última obra do alemão
Michael Ende — autor de História Sem
Fim — gerar uma certa polêmica entre
os leitores, por uma questão de justiça
eles deverão reconhecer nela ao menos
uma virtude: a de incentivá-los incansa-

velmente a exercitarem seus dotes de adivinho.

De fato, como sc fora lima esfinge, O Espelho no
Espelho — Um Labirinto parece deleitar-se
com os enigmas que propõe. O que difere o livro
do monstro mítico é que aquele em geral se
contentava com umas três charadas, enquanto
que este formula, no mínimo, umas trezentas.

Já a partir da classificação da obra como
romance se estabelece um impasse. Fica difícil
compreender os critérios adotados pelo autor
para chamar de romance um livro cuja estrutu-
ra é idêntica à de um volume de contos. Afinal,
são trinta histórias totalmente dispares, am-
bientadas nos mais variados cenários e todas
elas protagonizadas por diferentes persona-
gens. Embora exerça claro domínio sobre a
linguagem, crie personagens interessantes e
faça alarde de uma imaginação prodigiosa En-
de, ao mesmo tempo, utiliza uma tal variedade
de símbolos e constrói situações que podem ser
lidas em tantos níveis, que se toma complicado
perceber o que pretendeu transmitir. Acompa-
nhamos um bando que peregrina pelo mundo

em busca de uma palavra; mais adianto assisti
mos uma cerimônia onde um demônio mata
com um soco uma jovem; em seguida o a vez de
um marinheiro duelar com um equilibrista no
topo do mastro de um navio; um senhor, com-
posto so de letras, se desintegra; chove ininter-
niptamente numa sala de aula e assim por
diante.

Nao se pode negar, todavia, a habilidade de
Ende para construir "climas". Nesse sentido, ê
admirável especialmente em atmosferas de pe-
sadelo e de solidáo. Talvez o caminho para se
tentar atingir o conteúdo de suas idéias deva
passar por uma espécie de processo de depura-
çâo das imagens sugeridas nas cenas, mais do
que propriamente pela compreensão do texto
nelas contido. É até possível que tenha sido
esse o desejo do autor, que aparentemente fez
questão de liberar seu inconsciente de toda e
qualquer preocupação com a lógica. Tendo em
vista que Ende dedicou o livro ao próprio pai, o
pintor surrealista Edgar Ende, essa hipótese
talvez não deva ser de todo descartada.

? 
Não há muita semelhança entre
o homem Jean Genet, menino

criado na marginalidade, expulso de
sucessivas casas de correção e des-
pertado para a literatura na prisão
de Fresnes e o homem João Antônio,
filho de operários, office-boy, redator

de jornal e publicidade e boêmio co-
nhecido, mas com ficha limpa junto ã
sociedade. Nem o estilo do francês e
do brasileiro se parecem, a não ser no
emprego da giria como recurso de
estilo. Mas seu universo, sim. Num e
noutro, os renegados da sorte — mari-

nheiros, homossexuais, prostitutas,
guardadores de carro — desfilam sern
macula. O Genet de Querelle. O João
Antônio do seu ultimo livro: Abraça-
do ao meu rancor. Ambos chegando
às livrarias amanhã.

Ritos

sacrificiais i;í

Luciano Trigo Teixeira

Querelle, Jean Genet. Tradução de Jean Marie
Remy e Demetrio Bezerra de Oliveira. Editora
Nova Fronteira, 268 páginas, Cz$ 118,90.

Eem 

Querelle (no original, Querelle de
Brest) que Jean Genet capta com maior
perfeição o universo de transgressão e
santificação do mal no qual traçou seu
próprio itinerário Interior. Em um bor-
dei no porto de Brest, o marinheiro

Querelle pratica um rito sacrificial, trapacean-
do nos dados para entregar seu corpo a Nono,
marido da proprietária. Sua submissão ao ou-
tio num universo de machos — o paroxismo do
ultraje e da transgressão — é apenas o primeiro
passo rumo à beatitude, ponto de convergência
da destruição, da solidão e da afirmação da
identidade, as três vias que Querelle percorre.

"Eu tenho inveja de sua mulher" ele diz a
Nono, a certa altura. As próximas etapas são o
tráfico de ópio, o roubo e o homicídio; Querelle
transita com desenvoltura pelo obscuro, pelo
maldito, pelo profano, como permanente ele-
mento desruptor das situações que atravessa;
seduz um policial, luta com seu irmão Robert,
humilha o tenente Seblon, único personagem
autenticamente homossexual do romance.
Após conquistar e abandonar Lysiane, a pro-
prietária do bordel, Querelle faz da traição a
culminância desta escalada de perversidade,
entregando à polícia seu cúmplice de uma
relação amorosa. Por fim, parte a bordo do
Vingador, deixando para trás o porto de Brest,
onde se debatem Robert e Lysiane, rumo à
derrocada final.

Querelle é um romance feito de sangue,
suor e esperma, e seu protagonista é a expres-
são máxima do desregramento proposto por
outros dois malditos, Rimbaud e Pasolini. Sua
prosa, no entanto, apesar.de entremeada da
linguagem cifrada das prisões, é refinada e
poética, repleta de imagens barrocas; Genet
pretendia seduzir seus inimigos utilizando-se
da bonita língua que falavam, e pela qual ele
próprio foi seduzido na prisão, ao ler Proust e os
sonetos de Ronsard. Em suas próprias pala-
vras, "o que eu tinha a dizer era tanto, tinha
que usar aquela língua". Saído da prisão, con-
tudo, graças ao apelo feito por intelectuais
franceses — liderados por Jean Paul Sartre, por
quem Genet seria definitivamente canonizado
em 1952, com a publicação do ensaio Saint
Genet, comedién et martyr — no sentido de
revogar a pena de prisão perpétua à qual foi
condenado em 1948, Genet diminuiu drastica-
mente sua produção; "meus livros foram escri-
tos na prisão, eu os escrevi para sair de lá; livre,
escrever não tinha mais razão de ser", ele
déclarou à Temoins em 1981, afirmando ainda

§ue 
perdera alguma coisa ao retirar benefícios

e seus livros: "o que me dava um pouco de
leveza, se eu a tive, era a insegurança."

Morto a 15 de abril deste ano, um dia depois
de Simone de Beauvoir, Jean Genet teve tempo
de ver a brilhante adaptação cinematográfica
de Querelle, feita pelo igualmente homossexual
e maldito cineasta alemão Rainer Werner Fass-
binder, e de receber, em 1983, o Grande Prêmio
Nacional de Letras, um dos maiores prêmios
literários da França. Não compareceu, todavia,
à cerimônia, na qual foi lembrado como um
homem que seguiu seu destino rumo à escuri-
dão, um intérprete do resíduo humano que
apodrece nas prisões, debaixo das pontes, no
fundo da fétida podridão das cidades. Fiel ao
seu destino maldito e ao isolamento, o poeta do
escândalo e da degradação dava seu último
passo rumo à santidade.

Estética

do

rancor

Sônia Salomão Khéde

Abraçado ao meu rancor, Joáo Antônio. Edito-
ra Guanabara, 244 páginas, Cz$ 95.

A 

obra do autor de Malagueta, perus e
bacanaço (1963) foi saudada pela criti-
ca e legitimada por inúmeros prêmios
ao longo das duas últimas décadas.
Exaltaram-lhe principalmente a efeti-
va abolição da distância entre a lingua-

gem escrita e a falada — esta recheada de gírias
e expressões da boêmia carioca e paulistana —
e o ritmo acelerado da escrita, a realçar no seu
realismo agressivo o submundo dos centros
urbanos brasileiros. João Antônio reafirma seu
caráter marginal, nos novos contos de Abraça-
do ao meu rancor.

Mas ser marginal em tempos de capitalis-
mo avançado é problemático, como anuncia
Alfredo Bosi no prefácio, consciente de que
qualquer obra publicada e premiada, ao circu-
lar no mercado cultural, logo se integra ao
sistema de recuperação dos malditos. Acho
preferível considerar a obra de João Antônio

sob o ângulo da estética do grotesco, que apare;
ce em tempos de crises e convulsões sociais. É
comum nessa estética a articulação do proces-
so criador, sua estrutura propriamente dita,
com o efeito da recepção. O autor do grotesco
procura consciente ou inconscientemente, atin-

gir o público, mobilizando-o; o que re-
sulta muitas vezes numa literatura de
edificação e moralismo. Pois, ao incitar
a um novo olhar, o impacto provoca
uma postura diante do apresentado,

sempre radical, de aceitação ou de repúdio,
raramente de reflexão, porque essa narrativa é
por si só empática e esbofeteante. O grotesco
trabalha com a desproporção, a visão dos hete-
rogêneos e a mescla do mecânico com o orgâni-
co, apelando para o lado imundo e baixo onde
reinam, absolutos, animais (répteis) e um caldo
vegetal que incorpora o mineral (ver o conto
Uma força e a presença do cágado, "réptil
quelônio"). Essas características estão presen-
tes, também no Guardador, personagem sem-
pre na "chuva" da cachaça, misturado a apo-
sentados, mendigos, prostitutas, pivetes, ve-
lhas gordas e bisbilhoteiras ao lado de garotas
notáveis rumo ao mar de Copacabana.

Publicitário do ano, Televisão e Abraçado
a meu rancor apresentam uma moderna crítica
ao efeito de vitrine imposto ao povo, tomado
como massa, onde se cria um Brasil montado
por efeitos especiais que nada têm a ver com
sua miséria sócio-econômica. Destaca-se, ain-
da, a temática do futebol, tão raramente trata-
da literariamente no pais do futebol, e o samba,
a cachaça e demais ingredientes da problemáti-
ca bem brasileira. Mas a figura de Mimi Fumeta
é a de todos nós, equilibristas do trapézio das
utopias, e um dos pontos altos do volume em
qualquer nacionalidade. Cabe uma referência
ao contraponto entre o tempo capitalista e o
tempo Interno das pessoas que habitam uma
cidade difícil de ser aceita como ela é pela
nostalgia do narrador. É dessa perda de subs-
tância que nos fala João Antônio. Só que ape-
sar da riqueza de traços e da importância de
sua obra, Abraçado a meu rancor não traz
inovações quanto a textos seus anteriores, che-
gando a uma certa redundância estilística em
que os personagens, sempre os mesmos, repe-
tem-se e insistem em bis ar uma estética do
ressentimento cujo lirismo nâo chega à piegui-
ce devido ao vigoroso rancor a que se abraça o
autor na persistência de conviver com seus
fantasmas vivos. Tão vivos que nos faz pensar
nos fantasmas mortos das elites enclausuradas
em palácios de espelhos. Éta dicotomia besta,
meu Deus!

Textos e

contextos (II)

Wilson Martins

IVAN 

Junqueira passaria ga-
Lhardamento todas as provas
impostas ao tradutor itanto
no sentido técnico quanto no
sentido Iniciático da palavra):
traduzindo e anotando as Fio-

res do inal, de Charles Baudelaire
(Rio: Nova Fronteira, 1985), em vo-
lume que enriqueceu com erudita
introdução que é também brilhante
ensaio critico, ele demonstra co-
nhecer perfeitamente a língua de
partida e a língua de chegada, a que
acrescenta intelectualmente o do-
mínio dos textos e contextos, mais
a circunstância de ser excelente
poeta, o que não prejudica nada.
Comparando-se às melhores edi-
çòes francesas do poeta (nas quais,
é evidente, encontrou o modelo, o
material e as Informações que
veicula), pode-se perguntar, para
nos livrarmos desde logo de uma
questão incômoda, a quem de fato
se destina esse belo trabalho, sendo
certo que não e obra de divulgação
sem chegar a ser realmente obra de
erudição universitária e critica
quanto à originalidade de pesquisa
e interpretação. A introdução, em
particular, recheada de citações em
francês, so poderá ser apreciada em
seu justo valor pelos que já conhe-
cem a língua do poeta e sua obra te
que, por isso mesmo, náo depen-
diam da tradução) e pelos que dis-
põem de grande familiaridade com
a história das letras francesas no
momento em que o livro apareceu.

Num pais em que os estudantes
de letras e muitos críticos de litera-
tura jâ não lêem francês e vêem
Baudelaire pela ótica toda particu-
lar de Walter Benjamin, o contacto
com as Flores do mal em texto
acessível e anotado poderá, 6 certo,
abrir horizontes insuspeitados a
respeito de um poeta que é real-
mente mais moderno em nosso
tempo do que jamais o foi no seu
próprio, precisamente por ter sido,
sem querer e sem saber, o precursor
instintivo da modernidade (no sen-
tido que lhe dá a terminologia artis-
tica de língua inglesa, diferente do
nosso e, por isso mesmo, fonte rie
incontáveis equívocos). Esse volu-
me é mais uma demonstração de
que a vida editorial brasileira está
sendo mais importante e vigorosa
do que a nossa literatura, no que
acompanhamos fenômeno comum
aos países culturalmente satélites,
como a Argentina ou o México, por
exemplo, para lembrar apenas os
de "nuestra America". Sáo raros a
respeito dos nossos próprios escri-
tores, na medida em que existem
trabalhos editoriais semelhantes,
interrompida que está ha muito
tempo a tradição (francesa!) das
famosas edições Garnier.

São trabalhos que os nossos edi-
tores, aliás, costumam recusar sis-
tematicamente sob a alegação de
escassas possibilidades comerciais,
porque "o brasileiro nâo lê". Se vai
ler as Flores do mal, é problema
que fica em aberto para os interes-
sados não só em estudos mercado-
lógicos, mas também para os espe-
cialistas em sociologia da literatura
e literatura comparada — domí-
nios, ambos, a que passam a per-
tencer em sua primeira edição inte-
gral em português, com o aparato
crítico que a acompanha. Primeira
edição integral, creio eu, porque,
como se sabe, os famosos poemas já
desafiaram alguns dos nossos me-
lhores poetas (entre os quais Ivan
Junqueira passa a ocupar o primei-
ro posto), nomeadamente Guilher-
me de Almeida e Álvaro Reis, cuja
tradução de "Une charogne" Clãu-
dio Veiga considera superior à do
poeta paulista. Questão de gosto,
mas o leitor poderá agora compará-
Ias à de Ivan Junqueira, que, de
resto, teria conferido um toque de
originalidade brasileira à sua intro-
dução se lhe reservasse alguns pa-
rágrafos para esse aspecto do pro-
blema (a exemplo do que fez Melo
Nóbrega com o soneto de Arvers).

Parecendo acreditar, como o seu
mestre, que a critica, para ser justa,"deve ser parcial e apaixonada",
Ivan Junqueira foi apaixonado e
parcial nos comentários exegéticos
da introdução, o que o leva, algu-
mas vezes, a excessos de afirmação
que, por serem excessivos, tomam-
se automaticamente discutíveis.

Sua visão baudelairiann sendo mo-
derna. no sentido especifico acima
referido, é, em certas passagens,
multiplamente anacrônica, como,
por exemplo, quando sustenta, co-
mo se se tratasse de postulado cien
tifico, que Victor Hugo ê "poeta
menor do que Baudelaire". Trata-
se, em primeiro lugar, de aprecia-
çào subjetiva e, por isso mesmo,
indiscutível (quero dizer, insigniR-
cativa em termos críticos), sendo
certo, ao mesmo tempo, como ele
reconhece em diferentes lugares,
que a estatura poética de Victor
Hugo não só era indiscutível àquela
altura, como foi posteriormente
afirmada por poetas, como Paul
Valéry, que com ele nada tinham
em comum.

No caso, Ivan Junqueira nâo sc
mostra mais exigente do que Vale
ry (para me ater ao nome por ele
referido), mas ainda mais exigente
do que o próprio Baudelaire que
reconhecia Victor Hugo como mes-
tre e lhe dedicou numerosas com
posições (o que Victor Hugo retri
buiu por ter sido o primeiro a iden-
tificar nos poemas de Baudelaire o"arrepio novo" com que se anuncia-
va a renovação da poesia). A ques-
tão se relaciona Indiretamente com
a reconhecida esterilidade de Bau-
delaire (afirmada náo so por cri ti-
cos como Jules Lemaitre, o que
seria de esperar, rriás também por
exegetas acima de qualquer suspel-
ta, como Jacques Crépet e Marie-
Jeanne Durry) Ivan Junqueira náo
esconde a indignação diante de cri
ticos que ousaram afirmar que o
poeta "escreveu pouco".

Charles Baudelaire

Como. "escreveu pouco", quem
escreveu e recscreveu "incontáveis
vezes esses 166 poemas"? Isso pro-
va que escrevia com esforço e luta-
va contra a esterilidade; por isso,"escreveu pouco", isto ê, deixou
uma obra reduzida. Que tivesse es-
crito muito no sentido da quantida-
de de papel que atirou à cesta ape-
nas confirma que "escrevia pouco"
no sentido literário da expressão —
condição paradoxal para a alta
qualidade de conjunto do que dei
xou. Porque, se pela massa se tives-
se igualado a Victor Hugo, observa-
va a esse respeito Jean Prévost."ele mal seria tolerável", dada a
gama, afinal de contas, reduzida de
sua temática e recursos técnicos.
Catulle Mendès resumiu tudo isso
numa frase: "Era um grande poeta
que fazia versos com dificuldade"
O que nos conduz as relações ou
falta de relações de Baudelaire com
os parnasianos (e vice-versa). Ivan
Junqueira concorda com Paul Vale-
ry em que Baudelaire não pode ser
incluído entre os parnasianos, o
que, à primeira vista, parece a evi-
dência mesma (as Flores do Mal
apareceram dez anos antes do I*ar-
nasse contemporain — e dez anos
são toda uma geração literária).

Mas, talvez h^ja concordado
mal, porque, como notaram nume-
rosos exegetas, sua poesia ê. ao
mesmo tempo, romântica, parna-
siana e simbolista ou. se preferir-
mos a formulação de Plerre Marti-
no, ele criou uma corrente que se
destaca do parnasianismo para o
simbolismo. Ivam Junqueira acen-
tua. e muito bem, as suas raízes
clássicas; ora, ser clássico era ser
parnasiano, o que demonstra ser
possível a existência do ideal e das
práticas parnasianas antes da esco-
la que acabou por encarna los — e
cujo nome nâo poderia estar mais
cheio de implicações clássicas.
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NIVERSIDADE

Experiências Alternativas
Experiências de alqui-

mia e iniciação à informá-
tica e à fotografia são algu-
mas das 21 atividades que
a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul colocou
à disposição das crianças
gaúchas, no seu campus
urbano. Este, composto
por inúmeros prédios anti-
gos, se transformará em
centro cultural e será, em
breve, palco exclusivo de
programações como essas.

Já as Faculdades da
área médica da mesma
Universidade encontraram
uma forma instrutiva de
ocupar o tempo das ferias:
programaram, abertos à
população, debates sobre
questões atuais de saúde
pública, como prevenção
do câncer, doenças do co-
raçáo. dieta, exercícios fisi-
cos. tóxicos e doenças se-
xualmente transmissíveis.

Preocupada em buscar alternativas para
cursos de extensão que atendam, também, aos
anseios da comunidade, a Universidade do Vale do
Rio dos Sinos está promovendo cursos de psieul-
tura e ranicultura.

O curso de psicultura é um dos mais procura-
dos, já que em um hectare de água podem ser
produzidas mais de 10 toneladas de peixe por ano.
Quanto à ranicultura, ensina-se desde a constru-
çâo de ranârios até a produção de carne e peles de
rà.

Multimeios

Mais de 200 mil cruzados em filmes, microfil-
mes e slides começarão a chegar à Universidade
Federal de Pernambuco nas próximas semanas,
com recursos garantidos através de convênio en-
tre o ministério da Educação e o Bcnco Interame-
ricano de Desenvolvimento

Classificados como multimeios. os materiais
v.io modernizar o sistema de bibliotecas da insti-
tuiçáo, marcando a tendência de incorporar equi-
pamentos audiovisuais ao acervo das òibltozecas.

Fotografia
O Departamento de Fotografia e Ci-

nema da Escola de Belas Artes da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais vai
oferecer três cursos de extensão na ãrea
de fotografia.

Os cursos Iniciação à fotografia,
Projetos fotográficos e Semiologia da
imagem e processos alternativos, mi-
nistrados pelo professor Marcelo Krai-
ser, serão abertos à comunidade em
geral. Mais informações pelos telefones
441-8077, ramal 1447, e 441-1299 (Belo
Horizonte).

Estào abertas as inscriçói
para o curso Estado, capital
e traftalho. que o Museu His-
torico Nacional realizara a
partir do dia 12. nas terças e
quintas-feiras, das 15h as
17h30min. As aulas serao da-
das pelas professoras Ana
Maria da Costa Monteiro e
Heloísa Beatriz Serzedello
Corrêa. Mais informações
pelo telefone 220-2628 1R101.

A filosofia e o método
Montessori do pre-escolar a
alfabetizarão è o curso que a
Atividade Coordenada Psi-
cologia e Educação prome-ve. a partir do dia 11. com
aulas nas segundas-feiras,
das 16h às 18h Mais infòr-
inações pelo telefone 25»-
8141 (Rio).

A Associacao Brasileira
de Shopping Centers reser-

vou 100 bolsas especiais pa-
ra estudantes universitários
de areas correlatas, para
quem desejar participar do
Congresso Internacional de
Shopping Centers. de 9 a 14.
no Hotel Nacional. Rio. En-
tre os temas do congresso,
Novas tendências do varejo,
Arquitetura e decoração de
shopping*. Recuperação dos
centros urbanos, Como for-
mar cadeias em shopping:» e
Critérios na escolha de
sboppings e Informatíca em
shoppings Mais informa-
çòes pelo telefone 224-6080
|RÍ0>.
¦ O Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da Umversí-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro promovera o curso
Conceito d*1 Justiça Ética e
Construtivismo. com o pro

dente do Instltute Supeneur
de Philosophie-
Universidade de Louvam,
Bélgica, que falara em portu-
guès. O seminário começa
no dia 6 e prosseguira por
todo o mes de agosto, com
aulas as terças e quintas-
feiras, das 16 às 19h Mais
informações pelo telefone
221-0341. ramal 02 (Rio).
¦ O curso de Maquete de
Arquitetura ter a inicio no
dia 19. em dois turnos, todas
as terças e quintas-feiras
Pela manha, sera no horano
das lOh aí 12h30min. na sede
do IAE RJ na Avenida Rio
Branco. 277. grupo 1301 e. a
tarde, na Faculdade Cándi-
do Mendes, na Rua da As-
sembléia, 10, sala 601. das
14 h às 16h30min Mais ínfor-

Protesto
O diretor da Cop-

pe/UFRJ, Luiz Pinguelli
Rosa. enviou o seguinte
telegrama aos ministros
da Tecnologia. Renato
Archer, da Fazenda. Dil-
son Funaro. e do Plane-
jamento. Joáo Sayad:"Alerto V.Excia. prejuízos
causados as Universida-
des aplicação resolução
Bacen 1154 que sobreta-
xa em 25*3- remessa sala-
rio de professores estu-
dando no exterior. Con-
siderando que tal medi-
da poderá inviabilizar
permanência fora do
pais de diversos pesqui-
sadores. solicitamos, mui
respeitosamente, sua
atencao para correção
desta situação ano-
mala.''
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Dicionário
A Universidade do Vale

dos Sinos (Unisinos), em
São Leopoldo, RS, esta
lançando o terceiro volu-
rne do Dicionário morfolo-
gico da lingua portuguesa,
elaborado pelos professo-
res Evaldo Hckler, Egon
Massmg e Sebald Back

Como nos volumes ante-
riores, o atual — abrange
as palavras de "J" a "P" —
apresenta a listagem das
famílias de cognatos, divi-
são morfológica das pala-
vras. classificação e esta-
tistiea dos substantivos,
adjetivos e verbos.

O dicionário vai ao re-
quint-c de revelar a origem
familiar das palavras e seu
parentesco com similares
de idiomas estrangeiros
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Entrevista/ Dom Adriano Hipólito

Reforma agrária não será fácil

Casamento
Em Nova

| Iguaçu temos
uns 20
homens
casados que
poderiam ser
ordenados
padres

Militares
Durante os
anos do
governo
militar a
atividade da
Igreja foi
muito visada

| Invasões
| Nossa diocese
nunca
incentivou
invasões, mas
tomamos uma
posição cristã
diante de

| fatos
consumados

Jorge Antônio Barros

JB — O que mudou na Baixada Flumi-
nense, nestes últimos vinte anos, desde
que o senhor chegou aqui?

Dom Adriano — A diocese de Nova
Iguaçu foi criada em 26 de março de 1960
pelo papa Joào XXIII. Abrangia inicial-
mente os municípios de Mangaratiba, Ita-
guaí, Paracambi, Nova Iguaçu e Nilópolis,
destacados da diocese de Barra do Piraí
(Volta Redonda) e o município de São João
de Meriti, desmembrado da diocese de
Petrópolis. Era a diocese típica da Baixada
Fluminense. Hoje, com a criaçào das dioce-
ses de Itaguaí e Duque de Caxias, a diocese
de Nova Iguaçu ficou limitada apenas aos
municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis e
Paracambi, com cerca de 2 milhões de
habitantes. É uma população pobre e hu-
milde, na sua imensa maioria ocupada no
Rio de Janeiro.

JB — De que forma cresceu a atuação
da Igreja no local?

Dom Adriano — Durante os anos do
governo militar a atividade da Igreja foi
muito visada. Não poucos membros da
nossa comunidade pagaram caro seu enga-
jamento eclesial, apesar de serem profun-
damente evangélicos e religiosos, sem co-
notação idecwgica. O clero, em geral, está
muito identificado com a situação do povo
e partilha a sorte do povo.

JB — Como o senhor encara hoje a
importância do movimento de bairros em
Nova Iguaçu?

Dom Adriano — Nossa democracia foi
sempre marcada de elitismo, nunca atin-
giu propriamente o povo, nunca se interes-
sou pelo povo. Lamentavelmente os parti-
dos políticos cederam também à força do
elitismo, de sorte que, fora a ocasião de
eleições, o povo nunca teve condição de
participar do progresso social. Vejo com
grande esperança o nascimento das asso-
ciações de moradores, ocupando um vazio
social secular.

JB — Qual é a prioridade da Igreja na
região?

Dom Adriano — Uma atividade que
decorre necessariamente da evangeliza-
ção, e é muito mal entendida, é a participa-
ção dos organismos pastorais nas grandes
causas do povo: emprego, subemprego e
desemprego, salários, greves, reivindica-
ções, transportes, ocupação de terras para
trabalho, problemas dos conjuntos habita-
cionais, etc., etc., tudo que se pode resumir
em marginalização do povo no processo
social.

JB — Quais são os principais conflitos
de terra locais e como podem ser resol-
vidos?

? Dom Adriano — Uma primeira ob-
servaçáo: a nossa diocese nunca incenti-
vou ocupações, nunca organizou invasões.
Mas diante dos fatos consumados e diante
dos apelos de irmãos sofridos, procurou
tomar uma posição cristã e humana: me-
diar para encontrar a solução mais ade-
quada, sem violência, sem derramamento
de sangue. Posso dizer que durante o regi-
me militar nosso trabalho foi frustrado
pela prepotência e pela noção absoluta da
propriedade. Nos conflitos, a regra, duran-
te o governo militar, era a polícia evacuar,
com violência, os humildes e pobres, dando
sempre razão aos fortes, aos poderosos, aos
donos do poder. O trabalho de conciliação,
de justiça e de caridade tentado pela Igreja
era tachado de subversivo, de marxista, de
comunista. Felizmente as coisas melhora-
ram o atual governo do Estado do Rio
tem-se mostrado sensível ao problema e na
medida do possível tem tomado a defesa
do pequeno e do pobre. Foram desapro-
priadas algumas áreas, em Campo Alegre e
no mutirão (ie Nova Aurora.

JB — Qual é a importância da partici-
pação da Igreja na luta dos sem-terra?

Dom Adriano — Reforma agrária é mui-
to mais do que somente distribuir terra. É
solidariedade cristã de todas as comunida-
des católicas, através da formação de lide-
ranças, através também do sacrifício. Veja
o exemplo do padre Josimo, assassinado
em Imperatriz por ordem de latifundiários.

JB — E as grandes propriedades da
Igreja?

Dom Adriano — A diocese de Nova
Iguaçu possui quatro alqueires de terras
cultivadas. Outra área, de 70 mil metros
quadrados, já foi ocupada, com consenti-
mento do bispo diocesano. Existem as cha-
madas "terras da Santa", doadas no século
passado à Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário, da Vila da Cava, que por delibera-
çáo da Assembléia que dissolveu a Irman-
dade passaram à diocese de Nova Iguaçu.
Náo se sabe exatamente o tamanho. Al-
guns falam de 80. outros de 400 alqueires.
Pois bem. São áreas ocupadas há muito.
Com interferência do Incra, esperamos en-
contrar a solução mais justa, para dar as
terras aos pequenos posseiros.

JB — O senhor acredita que o governo
Sarney vai conseguir a reforma agraria?

Dom Adriano — Náo será fácil. E impôs-
sível resolver em poucos anos problemas
de séculos, sobretudo quando esses proble-
mas pertencem ao substrato mental e espi-
ritual das classes dominantes. Os senhores
feudais, apesar da aparência moderna, es-
tão presentes na Câmara dos Deputados e
no Senado, estão presentes em postos-
chaves do governo federal, dos governos
estaduais e dos municípios. Farão tudo
para anular ou pelo menos descaracterizar
ao máximo o plano oficial de reforma agra-
ria. Cabe à Igreja, enfrentando todo tipo de
oposição interna e externa, alimentar no
povo a esperança de uma reforma agraria
justa e pacífica. Não se justifica a impuni-
dade dos que recorrem à violência para
impedir a reforma agrária. O governo deve
continuar o esforço de desarmar os grupos

? 
Com a experiência de 20 anos como bispo de Nova
Iguaçu, uma diocese que congrega 2 milhões de habi-

tantes, Dom Adriano Hipólito, 68 anos, afirma que a
reforma agrária não será fácil no g-overno Sarney. "Se o

g-overno perseverarem seu propósito, podemos contar com
uma escalada de violência." Em 1979, Dom Adriano foi
seqüestrado e torturado por um grupo paramilitar de
extrema direita; do ponto de vista pessoal, perdoou os
seqüestradores, mas diz que os crimes da repressão não

podem ser esquecidos do ponto de vista da História. Sobre
a Constituinte, afirma que a Igreja não pode ter timidez no
esclarecimento do povo. Segundo Dom Adriano, a ditadu-
ra acabou, mas "muitos elementos ditatoriais continuam a
influir na vida püblica", e um exemplo disso é a "lei dos
estrangeiros". Dom Adriano, que é sergipano, garante que
o clero, em geral, 

"está muito identificado com a situação
do povo" e que o silêncio imposto a frei Leonardo Boff
durante um ano "náo 

prejudicou em nada a Teologia da
Libertação". Dom Adriano fala também das terras de sua
diocese ocupadas por posseiros e invoca o assassínio do

padre Josimo, em Imperatriz, como exemplo de sacrifício a
demonstrar que reforma agrária "é muito mais do que
somente distribuir terra".
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que se têm armado para resistir à determi-
nação de executar a reforma agrária em
nosso país.

JB — E a Constituinte?

Dom Adriano — Cabe-nos fazer um es-
forço sincero para eleger somente pessoas
identificadas com a causa do povo. Nas
Constituições que tivemos até agora foi
quase nulo o direito do povo na vida públi-
ca. O povo elege. E só. Depois da eleição o
candidato faz o que quer. sem dar nenhu-
ma satisfação aos eleitores.

? JB
dar?

Que contribuição a Igreja pode

Dom Adriano — Espero que a comissão
de alto nível encarregada de elaborar o
anteprojeto de Constituição aceite as su-
gestões e propostas da Igreja como contri-
buição válida para o bem comum. A Igreja
merece ser ouvida em suas sugestões sócio-
políticas. A tradição elitista, conservadora,
reacionária de nossas classes dirigentes
(muitos constituintes estarão marcados
por essa mentalidade) precisa ser modifica-
da. Como? A Igreja deve continuar seu
esforço de conscientização do povo. O povo
tem de usar os instrumentos de pressão de
que dispõe, pacíficos mas firmes e corajo-
sos, persistentes e solidários, para mostrar
que quer participar, que tem o que dar ao
Brasil.

JB — Depois que frei Leonardo Boff foi
punido pelo Vaticano, com o silencio, a
questão da Teologia da Libertação no Bra-
sil parece ter ficado adormecida.

Dom Adriano — Me parece que o silén-
cio de Frei Leonardo Boff. durante quase
um ano nao prejudicou em nada a Teologia
da Libertação. Muito ao contrário. Levou a
Teologia da Libertação para dentro do
povo. Não tenho elementos para julgar a
influência da Teologia da Libertação sobre
as mudanças sociais. Mas é certo que da
visão da Igreja assumida pelo Vaticano II,
por exemplo a Igreja como Povo de Deus.

partiram muitos impulsos tanto para a
Teologia da Libertação como para a ação
social dos católicos nos países da América
Latina.

JB — Pode-se acirrar a divisão da Igre-
ja, entre progressistas e conservadores?

Dom Adriano — Sempre existiram e
sempre existirão esses rótulos que em par-
te valem e em parte deformam. Qualquer
pessoa, dentro ou fora da Igreja, sera ao
mesmo tempo progressista e conservado-
ra. Não encontrei ainda um só bispo que
pudesse ser rotulado cem por cento conser-
vador ou cem por cento progressista. Te-
nho para mim que as diferenças existentes
entre nós são secundarias, apesar de dolo-
rosas.

JB — Recentemente a CNBB anunciou
lamentar que ainda estejamos numa dita-
dura, em que sacerdotes e leigos são víti-
mas da violência.

Dom Adriano — Disseram alguns que
Dom Ivo, presidente da CNBB, teria dito
que ainda estamos sob a ditadura, que
ainda estamos num regime fascista. Dom
Ivo sabe e todos sabemos que o atual
governo náo é nem ditatorial nem fascista.
No entanto todos sabemos que muitos
elementos ditatoriais continuam a influir
na vida publica. Um exemplo é a chamada
"lei dos estrangeiros" que ainda não foi
modificada, embora seja aplicada com
mais sensatez. Aqui na diocese de Nova
Iguaçu temos um caso interessante. Desde
agosto de 1982 algumas irmãs clarissas, da
ilha da Madeira, decidiram vir para Nova
Iguaçu, a meu pedido, para fundar um
mosteiro de vida contemplativa As claris-
sas, como as carmelitas, dedicam-se exclu-
sivamente á vida de oração e trabalho
interno. Não têm nenhuma atividade apos-
tólica externa ou social. Durante três anos
(governo do general João Figueiredoi o
visto foi negado Em fins de 1985. ja no
governo Sarney. foi concedido o visto de
entrada para cinco irmãs. Uma sexta cia-

trés meses. Por que essa discriminação''
Podemos ai falar talvez de restos de legisla-
ção fascista. Também é verdade que nos
diversos escalões inferiores, acostumados
ao autoritarismo do regime multar, conti-
nuará por muito tempo ainda a mentalida-
de criada pela ideologia da segurança na-
cional. Nesse contexto e em continuação
do feudalismo absolutista que marca a
vida do sertão, podemos compreender as
reações violentas que se manifestam um
pouco em toda a parte e de modo extrema-
do no Bico do Papagaio (encontro dos
estados do Para, Maranhão e Goiás) contra
a reforma agrária e contra a ação pastoral
da nossa Igreja. Certas manifestações de
políticos, de fazendeiros, contra a Pastoral
da Terra, contra o clero, contra a CNBB.
não perderam a veemência injusta do regi-
me militar.

JB — Há possibilidade de mais vio-
lencia?

Dom Adriano — Se o governo perseve-
rar no propósito de executar a reforma
agrária, como é a esperança do povo brasi-
leiro e também da Igreja, poderemos con-
tar com uma escalada de violência Por
toda a sorte de argumentos os donos do
poder chegarão as ultimas conseqüências,
para manter, contra quem quer que seja. os
seus privilégios e vantagens.

JB — O senhor foi seqüestrado e agredi-
do por grupos paramilitares de direita.
Depois da anistia o senhor perdoou os seus _
algozes?

Dom Adriano — Tomara que o pesadelo
da repressão, das "torturas 

que sofremos
durante 21 anos de regime militar tenha
passado definitivamente, para nunca mais
se repetir no Brasil. Sim, tortura, nunca
mais. Nunca mais repressão. Nunca mais
ideologia da Segurança Nacional. Nunca
mais ditadura. Perdoei e esqueci o crime
daqueles irmãos violentos desde o primei-
ro instante do seqüestro. Nunca me passou
pela cabeça a menor idéia ou desejo de
vingança. Mas as páginas da Historia não
podem ser viradas: ficam escritas para
toda a posteridade. Não se pode abrir um
parêntese em 21 anos de repressão para
dizer: "Isso nunca houve". Podemos per-
doar, esquecer, no sentido psicologico da
pessoa, mas não no sentido da História. O
que aconteceu deve ser relembrado como
lição para os que vêm depois, para evitar
males semelhantes.
JB — Qual é sua preocupação com o

crescimento do pentecostalisino no Bra-
sil, muitas vezes motivo de critica da
CNBB?
? Dom Adriano — Em regra, as denomina-
ções pentecostais náo se preocupam com
os problemas sociais. Por vezes chegam
mesmo a rejeitar qualquer arividade so-
ciai. Mas o crescimento do pentecostalis-
mo é um fato. Basta citar dois mapas
religiosos que tive ocasião de mostrar ao
Santo Padre na visita ad limina deste ano.
O primeiro mapa oferece os "sinais" (igre-
jas, templos, escolas, comunidades de base
etc.) da Igreja católica e de outros grupos
religiosos na paróquia da catedral. Para
oito "sinais" de Igreja católica há 60 entre
templos protestantes, terreiros de umban-
da e templos do racionalismo cristão. Isto
é: 11,76% contra 88,24%. A paroquia da
catedral tem tido sempre excelente assis-
téncia religiosa, mas os muitos espaços
vazios ficam expostos à atuação de outros
grupos religiosos. Uma segunda paroquia,
a do Riacháo, apresenta para 10"sinais" de
Igreja católica nada menos que 205 outras
confissões. A mesma coisa acontece na
periferia das demais cidades brasileiras.
Diante dos mapas, o papa suspirou dizen-
do: "O maior pais católico do mundo..."

JB — Mas o que tem sido feito para
evitar este avanço?

Dom Adriano — Uma tentativa de
ocupar os espaços vazios tem sido feita
através das comunidades eclesiais de base,
com sua descentralização, com sua laiciza-
çáo da Pastoral. Mas muito mais deveria
ser feito neste sentido. As comunidades
eclesiais de base náo são a tentativa mais
séria e, até agora, mais eficiente de des-
massificar a grande paroquia e de ocupar
os espaços vazios da Pastoral, pela multi-
plicação de focos de irradiação evangeliea
confiados aos leigos. Lamentavelmente
nem todos os padres e bispos confiam na
participação dos leigos das comunidades
eclesiais de base, dai a suspeiçâo que lan-
çam umas contra os outros. Lamentavel-
mente certas comunidades eclesiais de b:t
se abdicam da liberdade estnitural que
podiam ter dentro da estruturação rígida
das paroquias, das dioceses, da Igreja, e
assumem uma organizaçao também rígida
Infelizmente certas comunidades eclesiais
de base, deformando o trabalho de cons-
cientização socio-poLítitica (que devem fa-
zer) se comprometem com algum partido
político ou com algum candidato e assim
se pnvam de sua liberdade profética.

JB — A falta de sacerdotes pode ser
explicada por um afastamento da juven-
tude da prática religiosa? Uma pesquisa
mostra que 51% dos jovens hoje, principal-
mente da classe media, nao demonstram
interesse em religião.

Dom Adriano — Não é explicação sufi-
ciente. Os 49% restantes poderiam dar
excelentes vocações. Certamente uma das
explicações é o descredito em que caiu o
clero no tempo do Império, quando era
formado por funcionários públicos. O bispo
era funcionano publico, o padre também.
Com a separação da Igreja do Estado nao
hã mais essa condição de funcionário pu
blico, mas ficou a fama. Na minha opinião
deveríamos ter. junto ao tipo de padre que
temos agora, o padre celibatario um se-
gundo tipo, os homens casados que se
ordenariam padres Em Nova Iguaçu te-
mos uns 20 homens casados que poderv.m
ser ordenados padre, homens que ja resoi-
veram seus problemás de família, estão

Pressão
O povo tem

de usar os
instrumentos
de pressão de

que dispõe,
pacíficos mas
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ESTILD DE VIVER.

AMBIENTES DE CLASSE.

CONFORTO.

CRIAÇÃO DOS ARQUITETOS

DE BEM VIVER.

PROIETOS EXCLUSIVOS.

MADEIRAS ESCOLHIDAS.

ACABAMENTO ARTESAN AL

PARA TODA A VIDA.

PENSE NO MELHOR.

ESCOLHA BEM VIVER.
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Estantes

Cozinhas

Banheiros

Cortinas

Tapetes

Proietos
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A CASA SLOPER tem os melhores artigos para vo-

cê dar a seu pai em agosto. Se é quase impossível

retribuir todo o carinho e atenção de alguém tãojm-

portante, vale a lembrança.
PERFUMES: Estojo Pinho (contendo desodo-

rante, talco e shampoo) • Cz$ 22,00; Colônia Mauá

(estojo com 2 colônias) • Cz$ 39,50; Gellatti (estojo
com 3 colônias) • CzS 69,90; Cia da Terra •

Cz$ 119,00; LOUÇAS: Copos para água, whisky, vod-

ka ou champagne • Cz$ 23,80 cada; Conjunto de 6

porta copos ¦ Cz$ 24,80; Porta-garrafa térmico • CzS

49,80; PIJAMAS E ADEREÇOS: Pijamas - Cz$ 158,00;

Gravata acetinada • CzS 49,00; Cueca em malha •

CzS 19,80; Carteira porta-notas 
¦ CzS 78,00; Cinto

duas faces ¦ CzS 34,80; Caixa com 3 lenços •

CzS 58,00; Carteira em nylon • CzS 67,30; Chinelo

sandália ¦ CzS 85,00; Guarda-chuva mágico •

CzS 85,00.
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BANHART A PRIMEIRA NAILHA

de, uma linha de moveispa- f 
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a boutique selecionou
acessorios e materials de flB|BiWB" M| n EL^tai
acabamento de qrande es-
tilo que enobrecem qual- |^_
quer ambiente. Encontram-
se no seu Show-Room a li- pPI-
n h a d e m eta i s d a m eta I u rg i -

O movel Banharf ambientado com loucas Plaza e banheira de hidromassagem Tivoli.

• 

ca Natalinjfffas loucas da i[|L 
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Ideal Standard com os Ian- ^JjB"®* 
|

tampos de vasos, sabone- | - v ^ 
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J
teiras, porta-escovas de ||H^

? dentes entre outros, todos ilifji

[ ) em resina de poliester e ce- "'X,.
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« ramicas personalizadas pa- §I
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ra pisos e paredes. ^\3

jg^v.  
i* 4»' " A Banhart oferece ainda,

¦j^gg""r ¦,,-. 1 atraves de seus arquitetos-

Loucas 
Tivoli da Ideal Standard

quinte e vem porfim ao pro-
Console Bird em resina blema da era 

"o 
espaco". 

= 

Jj^

Jtb ^ boutique de banheiros ^

Banhart na rua Almi-

Acessorios Bird(diversas cores). Metais Natalino Tomasi com pintura epoxi, dourado e cromado.

A Ilha acaba de ganhar sua

primeira boutique de ba-
nheiros. Dirigida por Abel
Cabral, a Bonhart possui
uma nova filosofia que pro-
põe harmonizar espaço, be-
leza e qualidade.
Com uma equipe de profis-
sionais especializados a Ba-
nhart criou, com exclusivida-
de, uma linha de móveis pa-
ra banheiros nas cores da
moda. Visando a qualidade
utiliza na sua fabricação

materiais nobres que asse-

guram a durabilidade.
Para acompanhar os mó-

veis, a boutique selecionou
acessórios e materiais de

acabamento de grande es-
tilo que enobrecem qual-

quer ambiente. Encontram-
se no seu Show-Room a li-
nha de metais da metalúrgi-

O móvel Banhart ambientado com louças Plaza e banheira de hidromassagem Tivoli

ca Natalino, as louças da

Ideal Standard com os lan-

comentos Aero e Platner, os

acessórios da Bird como
tampos de vasos, sabone-
teiras, porta-escovas de

dentes entre outros, todos

em resina de poliéster e ce-
râmicas personalizadas pa-
ra pisos e paredes.
A Banhart oferece ainda,
através de seus arquitetos-

decoradores, projetos cria-
tivos que proporcionam re-

quinte e vêm pôr fim ao pro-
blema da era 

"o 
espaço".

Loucas Tivoli da Ideai Standard.

Console Bird em resina

A boutique de banheiros

Banhart fica na rua Almi-
rante Luís Belart n° 71 -

Lj. H, Jardim Guanabara,

[TÉ.: 393-2865.

*£*?>

Metais Natalino Tomasi com pintura epoxi', dourado e cromado.Acessórios Bird (diversas corest
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banheiros
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PflRflMVOCE!

Se a sua economia anda 
pelas 

tabelas, você

está convocado a verificar este incrível

pacote 
de vantagens: qualidade, 

variedade e

os menones pneços. 
Não fique de braços

cruzados. Seja um fiscal do Lápis Vermelho.

0
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I | persona I tzado, marcas e logotipos. ^

| 
Venha conversar conosco. ^|Pj^ 
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ELIMAX o pai chocante.

RVJA V1S< jONDE DE PIRAJÃ, 330 - Ij. 103

W^m ' ^t>ridrnes 150.00

ri \ m \iÉ i s oh são^vicÇvn \ (ff-5^:4!
"TfcL: »W6 ; 25

UM PRESENTE ESPECIAL

PARA UM PAI FSPFCIALÍSSIMO

A TORTA WÓT^

gjjt Aceitamos^
Wkí encdn

Programação Visual 2A2
tel: 239-2395

SHOPPING CENTER DA GÁVEA, Lj.

TEL: 274 4765 - RIO mòraesttod:::

Faça um design para o nome do
seu pai.

Cs iamos cartões, papel de carta

personalizado, marcas e logotipos

Venha conversar conosco.

Programação Visual 2A2 — Rua

Visconde de Pirajá, 547/520

tel: 239-2395 - ipanema-Rio

alto astral
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O mistério

do Crepúsculo

As notícias de que se reunia em Copa-

cabana uma tribo de jovens entediados,
cobertos de roupas pretas, cabelos desali-

nhados, amantes do som e de quase tudo o

que lembra a Inglaterra fizeram da boate

Crepúsculo de Cubatão um dos points
mais procurados das noites cariocas.^ De

todos os cantos, jovens 
"fantasiados de

preto tentaram agregar-se à tribo. A maioria

não chegou à pista de dança. Foi barrada na

porta. Aí o sucesso foi total: o Crepúsculo é

um mistério para a maioria dos cariocas.
Dizem que é um clube dark. Mas o que é

dark? O mistério cresce, e a casa vive a

euforia desse marketing espontâneo que
surgiu ninguém sabe de onde. O ambien-
te aqui não é dark e nem gay E andrógi-
no", avisa a gerente da casa, Alexandra

Jordão. Para entender um pouco o peque-
no mundo de mistérios do Crepúsculo,
Domingo freqüentou por duas semanas
aquele ambiente negro de ares londrinos, e

este é o assunto da reportagem de capa

que começa na página 42.

20
Apicius —

nomes —

profissoes

memoria ——77 48

Perfil ^

pre-estreia — bo

mania ——-7— b(J
mod ——

dia dos pais —
7b

cartas —

horoscopo —

palanque —
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NA HORA

DE COMPRAR

0 SEU SAPATO

DA MOIA,

NAO DEEXE
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OS MESMOS

SAPATOS DA MODA

NA SAPASSO FOR

30% AMENDS.

sapasso

PONHA A MODA NOB PES. 1 .IAS IJSE A CABEQA.>D.



Informe Publicitário

 1
Pa'a os que procuram atendimento de PSICO-

TERAPIA-PSICANÁLISE, onde o pagamento seja
feito segundo sua realidade econômica, o NAT,
Núcleo Assistencial de Terapeutas, é a solução
ideal. Tratamento individual ou em grupo, para
pessoas de todas as idades. Consultórios pela
cidade, é só telefonar para 267-6095.

O tradicional CURSO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES do
prol. DANIEL, está abrindo matrículas para agosto a partir de
21/07 i om o curso regular (para quem já tem alguma formação
em n("el superior e já lê inglês sem esbarrar muito) e o
oreparitório de alemào, para quem já sabe inglês em nível
intermediário. Inf. Av. Copacabana 605/1209 tel. 237-9320.
Horário de inscrições: de 9:30 às 11:30 e de 16:00 às
19h.Exceto 4' Feira.Em Niterói no CCBEU Rua Otávio Carnei-
ro 81. Inf. Mauro tel. 718-4977 e Marco 718-3191

Para submeter-se a um TRATAMENTO ES-
PECIALIZADO DE VARIZES E MICROVARI-
ZES COM O DR. GILBERTO M. MARTINS,
angiologista, CRM 52-14294.1, você pode
escolher um dos seguintes locais: Ipanema —
Saeris Pena — Centro — Méier. Os endereços
e os horários de atendimento são conseguidos
pelo tel 228-7720

Ligue-Leia: Sistema de alü-

guel cie livros que virou ma-
nia na cidade. Ligue 263-

6478 e receba a domicílio o
livro de sua preferência.

Srs. Síndicos: Se seu prédio precisa
de uma reforma geral, uma pintura ou
revestimento, seu problema acabou.
Serviços com qualidade e segurança
feito por firma especializada, pelo
menor preço. Consulte sem compro-
misso tel. 242-6842

• ATENÇÃO INDIVIDUAL AMOR
CRIANÇA FELIZ — Esta é a filosofia da
CRECHE ESCOLA BICO DA CEGONHA
que trabalha com crianças do berçário a
í lasse de alfabetização em turmas redu-
zicas nos períodos parc ial e ntegral \a
BICO DA CEGONHA o processo de
desenvolvimento da criança é gradativo
e global utilizando para sso material
oédagógicò próprio e proiisvonais com
alto grau de especialização. Confira.
Edgard Werneck 493 — Freguesia tel.
342-0212 Possuí condução própria.

• HIDRATAÇAO E NUTRIÇÃO COM OLEO
DE GIRASSOL — A DROGADERM está lan-

| k,ando um creme manipulado a base de óleo de
i girassol, muito rico em ácidos graxo-essenciais

e vitamina F que nutre, hidrata e regenera peles
; extremamente secas e envelhecidas prematura-
! mente (Maiores informações tel. 266-0919 —

256-9308 e 267-0245

• FESTAS DE ANIVERSÁRIO — FAMAS1!
SHOW é uma empresa espei alijada em
organização de festas iffiantis riescMf decora-
çáo artística com tema^ bem engjvps, anima-
são som, gravação em vídeo e huftet com-
píeto 1 que tranqüila e de xe o seu trabalho
ao: > onta de FANT AS\ SHOV\ Int. Fernanda
.199-41 73 e Ruth 325-2042

• BBTARQUITETURA: E^pec a! zada
em arqi tetura de interiores personaliza o
quarto do seu filho tornando realidade
todas as fantasias infantis, desde a menina
romântica ao super herói Design Exclusi-
vos. Informações tijs. 248-6834 (pela
manhã' Ie 225-7888 à tarde.

SÔNIA á BERENICE Tel: 325-0556 325-1703

4)
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Os avatares do bacalhau

Negresco
re 348. lojas AeB Te1 287-

• • •

M

il coisas acontecem, ultimamente,
com o pobre bacalhau. Não com ele,
coitado, que a única coisa que acon-

teco na vda utii do animal é salgarem-no, o
qUe o faz diferente de tantos outros peixes.
Esses tiram seu garbo do frescor. Já o nosso
ganha com as vilezas que lhe fazem sofrer
Pois e melhor salgado que fresco e mais
prezado se desaparece, que se fica passando
por a , Há algum tempo até o desprezavam, e,
nos bons tempos mesmo, só deixavam que
aparecesse na mesa em dias sem cerimônias.
Coisas de triv a! simples, em uma época em
que haviáj jj/áriòs triviais. Hoje. porém, o baca-
lhau virou uma simplicidade assim do gênero
Belle Epoque: cadeiras de balanço, quintal,
decoro parlamentar coisas que se encon-
tram ma s por escrito que na vida real.

\í Negresco, aue e um restaurante de
bons costumes com bonito bar, encontrei um.
feito à moda da casa grelhado e com
cebola que estava bem decente. Era de
importação norueguesa e vinha até com as
gelat nosas cart^agens de sua espinha dorsal.
A^go um pouco d verso - confesso-te, leitor,
:a entre nos daquele bacalhaj de antiga-
mente de honesta secura portuguesa, azeita-
Oi." com o «vá Mas não ha porque envérgo-
nhar se de ser tal como e Se ganha o de

caprichosa como as memórias todas, sempre
um pouco ranzinzas. E como há na casa um
excelente vinho do Porto, de lá saí amigo do
bacalhau.

Pensei com meus botões — assim é a
vida, de surpresas repleta como um extrato
de conta bancária. Que não só o bacalhau é
volúvel, sujeito a controvérsias. Também o
whisky verdadeiro. Tão felizes o compramos,
legítimo, no bom contrabandista da esquina!
Até que bebemos um que vem de um free
shop qualquer Só então descobrimos como o
bom, que tanto nos encantava, era ruim, feito,
talvez, pela sogra de Stroessner. ou pela
manucure de seu cão.

Mas volto ao bacalhau, Que grande es-
panto me provocou o Dr. C ao dizer da última
técnica que inventaram para multiplicar o
peixe no Bacalhau do Rei, ali na Marquês de
São Vicente. Vendiam, na loja, o bicho a quilo
e, no restaurante, o serviam em postas -
cada posta era um prato e prato bom. Ora, um
quilo tem três postas. Resultado: passaram a
vender o bacalhau em postas, (a preço de
restaurante) e não a quilo que, assim, passou
a custar quase três vezes mais.

Explicação do matematico, ao rir da facé-
cia que fizera "Senhor 

doutor dizem que
português é burro. Eu não sou " (Não será.
Mas bem que poderiam multá-lo por ofensa
ao pudor)

CONVENÇÕES — Coz-nha * ru
zoave * * * boa. * * * * n
* * * * * excelente Ambiente:

* ? To-
itó boa,
simples,

OUI lemoria da língua
• confqiâvel • • • mu^o óorffirtavei
• • • v\o • • • • • muito uxo.

0
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Silvana e Jussara: um século de moda brasileira

Ela esteve em São Paulo e
esta semana passa pelo Rio

para promover o lançamento
do filme Karate Kid II — A
Hora da Verdade Continua,
do qual é a principal atriz femi-
nina. Tamlyn Tamita, uma gra-
cinha oriental descoberta pelo
diretor John Avildsen, fala do
filme: 

"É uma história à anti-

ga, onde vence a virtude, pe-
Ias mãos de um herói adoles-
cente com quem a maioria
dos jovens pode se identifi-
car" Caso raro na história de
Hollywood, essa seqüência
conseguiu superar o filme ori-

ginal tanto ao gosto da crítica

quanto do público. A atriz es-
treante deve ser conhecida de
parte do público brasileiro —

afinal, Tamita venceu o Festi-
vai Japonês Internacional de
Beleza, em São Paulo, em
1985.

CLARA ARTHAUD

MAIS ESPAÇO PARA
EXPRESSÃO NA ARTE

De aprendiz de escultora —
aos 12 anos — a autora das
obras da personagem Simone
na novela Selva de Pedra, a
artista plástica Clara Arthaud
percorreu um longo caminho
até chegar à Galeria AMC,
onde a partir de depois de

"O
OO0cr

C/5CDCJ

amanhã expõe suas escultu-
ras, reunidas sob o título A
Revolta das Coisas Contra a
Coisa em Si Mesmo. "Estou

lidando com temas como li-
berdade de expressão, refor-
ma agrária, preconceito, fo-
me, violência e educação",
explica. "Estou mais macfura
do que nunca e sempre politi-
zada." Seus bronzes polidos e
patinados, acoplados a tabu-
leiros de xadrez que servem
como base para árvores solitá-
rias e homens aprisionados,
"são o espaço de expressão"

que a artista encontrou. 
"Ago-

ra que há mais espaço para
cada um se posicionar, eu ex-
presso meu ser político preo-
cupado com o momento."

SILVANA GONTIJO E JUSSARA CÂMARA
—— 

DA MODA BRASILEIRA GANHA SEU
; RiMÍ RO L.iVRO DE PESQUISA E CONSULTA

TAMLYN TAMITA

UMA ESTREANTE BEM
CONHECIDA DO BRASIL

Pode parecer incrível, mas a
moda brasileira uma das
mais importantes e ricas in-
dústrias do país - ainda não
t nha merecido um livro no
Brlsil Eoi preciso que as ámi-

pas Silvana Gontijo e Jussara
Câmara se juntassem para
oesquisar sobre o assunto e
escrever, sob o patrocínio
cultural da Ferreira Guima-
rã es que está completando
SC anos de atividades, A His-
tória da Moda Feminina Bra-
Sileira no Ultimo Século. 

"1

um texto leve, não e dogmáti-

co e e despretensioso", expli-
ca Silvana 

"Situa a moda no
contexto social durante esse

período, dividindo sua impor-
tância por décadas e pelo
comportamento das mulhe-
res." Ambas jornalistas, uma
formada também em desenho
industrial e a outra diretora de
arte para cinema e TV, Silvana
e Jussara — que já haviam
feito antes um livro sobre a
moda da casa — pensam se-
ríamente em continuar a tri-
lhar esse caminho de suces-
so, com novos livros. Tamlyn: rosto conhecido Clara: um ser político
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dessa conclusao,^ Amelia JOAO UCHOA JUNIOR

*" de 
dourado." 0 efeito e sur- Quer traz fama ao ex-aneste-

Qi preendente e o resultado mais sista Joao Uchoa Junior, que

$11 
ainda Amelia esta largando bolou uma formula simples de

'&r ' mMM BD-Rio onde trabalha, Dara emagrecimento No momen-

Mft JP^ dedicar-se exclusivamente as to. o reg,me escol|e mer-
*22 L/ f , I . ca* „~ r-~ chandising para passar para c
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roteirizado e dmgido
| w- ^ bem vai deixar seu emprego p0r Tizuka Yamazak "Somos
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^sjllpr de arqu'teta para viver as biju- um pgis ^ subnutndos. Meu
-8 ® terias 24 horas por dia Nos- sonho e emagrecer 30 mi-
| , Tk so proximo passo", diz Ame- ihoes de obesos nos Estados

Amelia e Fatima: pesQuisando materials novos lia, 6 abnr unna loja Unidos . proclama

ZJ

ra, Turner, Zóbel, Tapies. Ele
tem, inclusive, um aposento
em sua casa de Cuenca reser-
vado apenas para quadros e
esculturas "Me ajuda a aliviar
as tensões e liberar o outro
lado criativo de minha cabe-
ça", explica.

JOSE-LUIS PERALES

UM CANTOR APAIXONADO
PELAS ARTES PLÁSTICAS

O mais sério concorrente em
popularidade e vendas de Ju-
lio Iglesias, José-Luis Perales
está no Brasil para uma tem-
porada de 18 dias. A super-
campanha de sua gravadora
inclui 20 programas de TV, 35
de rádio, 42 entrevistas coleti-
vas no Rio e São Paulo. O que
poucos sabem é o que o autor
e intérprete do atual sucesso
A Primeira Vez é um grande
colecionador de obras de arte
e investe quase tudo o que
ganha em telas de Miró, Sau-

JADIR FREIRE

FUGINDO DE ROTULOS
EM QUATRO EXPOSIÇÕES

Ele prefere não se rotular co-
mo artista. "Não sou transvan-
guarda nem neo-expressionis-
ta. Se tiver que ser alguma
coisa, prefiro ser apenas um
bom colorista. 

"Assim se defi-
ne Jadir Freire, um artista que
há dois anos prepara um tour
de force descomunal — qua-
tro mostras paralelas no Rio,
em São Paulo, em Brasília e
em Salvador, respectivamen-
te na GB-Arte, a partir de ama-
nhã, na Galeria Suzana Sas-
soun, na Paulo Figueiredo e na
Escola de Arte da Bahia. "Co-

mo se não bastasse, ainda
estou me preparando para re-
presentar o Brasil na 5a Bienal
de Cáli, Colômbia

Jadir: amanhã na GB-ArtePerales: colecionador

AMÉLIA MEGGIOLARO E
FÁTIMA MARTINS

BIJUTERIAS EM DUPLA

"A bijuteria não imita mais as

jóias; as jóias é que imitam

agora as bijuterias." A partir
dessa conclusão, Amélia
Meggiolaro e Fátima Martins

puseram mãos a obra e mon-
taram a Six Bijoux 

"Estamos

na terceira coleção", conta
Amélia, 

"sempre voltadas pa-
ra novos tipos de material,
como os fusíveis, as resinas e

as cascas de árvores pintadas
de dourado." O efeito é sur-

preendente e o resultado mais
ainda. Amélia está largando o
BD-Rio, onde trabalha, para
dedicar-se exclusivamente às
suas criações, Fátima tam-

bém vai deixar seu emprego
de arquiteta para viver as biju-
terias 24 horas por dia 

"Nos-

so próximo passo", diz Ame-
lia, "é abrir uma loja "

Uchôa do livro ao vídeo

JOÃO UCHOA JÚNIOR

UM BEST-SELLER vai
PARA O VÍDEO-TAPE

Quando ele lançou a idéia de
mais um livro sobre regime,
há um ano, muita editora boa
não acreditou, Hoje, o best-
seller Só É Gordo Quem
Quer traz fama ao ex-aneste-
sista João Uchôa Júnior, que
bolou uma fórmula simpies de
emagrecimento No momen-
to, o regime escolhe mer-
chandising para passar para c
vídeo, roteirizado e dirigido
por Tizuka Yamazak: 

"Somos

um pais de subnutridos. Meu
sonho é emagrecer 30 m -
ihões de obesos nos Estados
Unidos", proclama

* ZÁ,
Amélia e Fátima: pesquisando materiais novos



TRABALHANDO NA CALÇADA

Cláudio Figueiredo
Fotos de Rogério Reis/F4
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limo Firmino: amolador só depois das 9 Joacir Correia: empalhador sem patrao

e você mora em Botafogo ou Fia-
mengo e numa manhã dessas for
acordado pelo barulho estridente e

inconfundível de um amolador de facas,
pode estar certo de que não se trata do
amolador limo Firmino que até por tradição
é quem já há oito anos amola as facas,
tesouras e canivetes dos moradores des-
ses bairros. "Eu vivo de amolar as facas,
não os fregueses" ele explica com a
seriedade de quem está revelando um
grarffe segredo profissional 

"Saio 
de casa

em São Gonçalo às 7h, mas nunca começo
.:; trabalhar antes das 9h para não acordar o
pessoal; pra mim isso é muito importante'
E e faz parte de uma confraria cada vez
mais 'eduzida no Rio, a dos amoladores de
faca Se no inicio do século, na época em
que foram retratados pelo fotógrafo Marc
rerrez era fácil cruzar com um deles pelas
ruas da cidade, hoje se transformaram
auase numa raridade

'Eu conheço essa turma toda dos amo-

ladores", ele conta "Cada vez tem menos,
Na Zona Sul tem uns seis trabalhando e se
juntar o Rio inteiro não passam de 10. Acho
que isso acontece por causa das lojas; as
pessoas dão preferência a amolar lá. Mas
também porque é um tipo de profissão que
um pai não deseja para o filho, então não
passa adiante o que sabe". Há 10 anos, ele
empurra seu amolador sempre pelas mes-
mas ruas dos bairros de Botafogo. Flamen-
go, Glória, Catete e Santa Teresa. E confes-
sa ter uma preferência por este último,
adora amolar ao lado dos bondes porque
isso o faz lembrar de um dia muito especial.
Foi numa noite do Carnaval de 85, quando
desfilou pelo sambódromo com seu amola-
dor pintado de prateado liderando a comis-
são de frente da Caprichosos de Pilares. A
escola naquele ano saiu com um enredo
que falava do Rio Antigo "Caprichosamen-

te vamos reviver Saudadeando o que su-
miu no dia-a-dia O bonde e o amolador de
faca O leite sem agua " Uma no'te de

glória sem dúvida, mas até hoje ele se diz
inconformado com o fato de a comissão de
frente não ter recebido os 20 pontos que
eqüivalem à nota máxima, mas apenas 17.

limo, que aprendeu a amolar com um
irmão quando tinha 18 anos, insiste em
ignorar a ameaça de desaparição total que
paira sobre a profissão; 

"Eu trabalho ainda
e pretendo continuar nisso por muito tem-
po; fazendo a única coisa que sei fazer".
Ele conta sempre com uma única e eficien-
te forma de propaganda, o próprio barulho
do amolador que chama de longe os fre-
gueses. Hoje, porém, já não se vêem mais
os virtuoses que antigamente tocavam mu-
sicas inteiras (geralmente Cidade Maravi-
lhosa) na roda de amolar.

UM OFÍCIO ITALIANO — Se os amolado-
res estão rareando, já com outra tradicional
profissão de rua, a dos empalhadores de
cadeira, acontece o contrário. É quase
impossível andar pelas ruas sem topar logo
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Ligados à paisagem carioca do início do século, os

profissionais que escolheram a rua como local de trabalho
continuam marcando o Rio de Janeiro. Domingo

improvisou um estúdio fotográfico nas calçadas para
registrar o dia-a-dia de um amolador de facas, um

empalhador de cadeiras, um garrafeiro, um lambe-lambe,
um engraxate e um funileiro. Conheça-os melhor.
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Arnaldo Ribeiro compra garrafas de porteiros e madames Joao Ferreira, 16 anos, o mais jovem lambe-lambe do RioJoão Ferreira, 16 anos, o mais jovem lambe-lambe do RioArnaldo Ribeiro compra garrafas de porteiros e madames

com um deles na calçada. E os empalhado-
res mais antigos são os primeiros a recla-
mar: "A concorrência agora é grande e tem
um empalhador em cada esquina E a
maioria é gente sem preparo, fazendo ser
viço errado." Quem pensa assim é o empa-
lhador Joacir Correia, 29 anos. Todos os
dias ele vem da Ilha do Governador, onde
mora, para a Praça José de Alencar, no
início da Rua do Catete, um ponto que ele
ocupa já há 10 anos. Esse ofício, que
originalmente foi introduzido no Brasil por
artesãos italianos, não é assim tão difícil
No caso de Joacir, por exemplo, ele levou
apenas 15 dias para dominar a nova profis-
são. Segundo ele, a maioria dos fregueses
o procura para reparar cadeiras antigas:
"Essa aqui tem uns 100 anos e aquela ali e
mais velha ainda", dizia ele mostrando as
duas peças. 

"Mas também aparece muita
cadeira nova para consertar porque elas
saem da fábrica cada vez piores" Cada
cadeira empalhada sai por CzS 250 se a

palha usada é a indiana e Cz$ 100 se a
palha for comum, A palha não é indiana só
no nome, vem da índia mesmo e é compra
da numa importadora da Praça Mauá. O
quilo da palha de primeira, mais fina e mais
cara, sai por CzS 4 mil 500 para eles. "Tem

gente que se espanta com o nosso preço,
mas uma boa parte do que a gente ganha
vai nessa palha", explica Joacir. O empa-
lhador, que Já trabalhou como operário
numa fábrica de sabão, se diz satisfeito
com a nova profissão. Nem tanto pelo
dinheiro. Afinal, tira só um pouco mais do
que antes. A vantagem principal da profis-
são continua sendo o fato de "não ter
patrão", destacada por todos que traba
lham por conta própria na rua.

COMPRANDO DAS MADAMES Essa
mesma liberdade e considerada a coisa
mais importante também por Arnaldo Ri-
beiro, 41 anos, um operador de empilhade^
ra que largou o emprego numa fábrica de
matena! de construção para ganhar a vida

como garrafeiro: 
"Nesse trabalho aqui pos-

so não ganhar melhor, mas sou mais livre.
Se quiser largar tudo agora e ir para casa,
ninguém tem nada com isso" Ha três
anos, ele vive não apenas de garrafas,
como o nome da profissão pode dar a
entender, mas também de pape!, papelão,
ferro, chumbo e toda espécie de metai Ele
que sai de sua casa no Jacarezmho as
5h30min, recolhe esse material com os
moradores do Cosme Velho e Éaranjeiras
no seu carrinho tipo burro-sem-rabo Nada
aqui é dado", ele explica mostrando a tralha
amontoada no carrinho. "Tudo foi compra
do dos porteiros e das madames. As vezes
a gente tem ate que barganhar. Eu ganh<
mixaria. mas sucata é um negócio que
pode dar muito dinheiro' Tudo que ele
consegue é vendido para o dono de um
depósito que centraliza o que todos os
garrafeiros da reg:ão recolhem Empurrar
um carrinho carregado que pode pesar até
600 quilos é um trabalho sacrificado, mas^
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Pedro

mesmo assim ele não está arrependido e
se contenta com os Cz$ 3 mil que conse-
que tirar em média todo mês para susten-
tar mulher e três filhos. Apesar de não se
arrepehder, Arnaldo faz seus planos. Não
quer 

"passar o resto da vida empurrando o
• arnnho" Ele sonha com o dia em que vai
ascender mais um degrau no ramo da
sucata ao criar o seu próprio depósito e
comprar material dos outros garrafeiros.

PAGAMENTO ADIANTADO — Ser lambe-
lambe é um trabalho geralmente associado
à figura de velhos fotógrafos, afinal o nome
da profissão surgiu a partir dos portugue-
ses que antigamente costumavam lamber
os negativos durante a revelação. Apesar
disso, quem passar hoje pela Praça Saens
Pena, onde sete fotógrafos disputam a
freguesia das redondezas, vai encontrar um

jovem lambe-lambe, talvez o mais jovem
do Rio. Tem apenas 16 anos, mas já
desistiu de estudar e está firme na profis-
são, sem planos para voltar à escola. João
Fefreira, que fica na praça todos os dias de
8h às 17h, acabou mexendo com fotografia
por influência aa família: dois tios e três
dos seus 10 irmãos estão no mesmo ramo.
Previdente, ele faz com que a primeira
coisa que todo freguês veja ao se sentar no
banquinho e olhar para a câmera seja o
aviso colado em cima da lente: "Pagamen-

to adiantado por favor" Há alguns meses
na praça, ele diz estar gostando e tem

poucas queixas: 
"É um trabalho tranqüilo;

tendo a uns 12 fregueses por dia. O único
problema é quando a gente pega um chato.
S sses acham a foto feia, reclamam. Mas
ião tem nenhum defeito no retrato, eles

¦ nplesmente não se reconhecem na foto.
: o que eu vou fazer? Não posso fazer
milagre"

OS TÊNIS ATRAPALHAM Dessas pro-
fissões do rua uma das mais estáveis e
fixas é a de engraxate de cadeira. Impossí-
vel r, ir regar de um lado para o outro as
pesadas cadeiras de madeira com braços
de mármore que deixaram de ser fabrica-
das desde os anos 40. Seu Pedro Antônio,
;v' exemplo, mais conhecido como Charu-
to está plantado já há nove anos na esqui-
\ de Almirante Barroso com a Avenida Rio
Branco Alias estabilidade era mesmo o

que Charuto estava precisando. Depois de
trabalhar muito tempo no jogo de bicho ele
acabou se cansando das emoções fortes:

¦ a uma eooca ruim em que a policia vivia
"as da gente. Eu saía de casa sem saber

se voltava à noite e uma vez acabei até
nre.so' íembra-se Quando instalou sua
cadeira no Centro, na verdade ele estava
voltando a sua primeira profissão: 

"Fu^

; ngrax||e na década de 40 e trabalhava no
£ d'f)Cio Belas Artes, ali onde hoje e a Caixa
: oonômica Federal. Naquela época sim

avia vida noturna, havia movimento nos
sabadoS.. Eu tinha que ficar trabalhando ate
-eu noite Só nesse prédio tinha um aan-

cing e uns três salões de engraxate. Salões
bonitos, cada um com umas 10 cadeiras
enfileiradas." Aqueles deveriam ser mes-
mo bons tempos para quem vivia da graxa.
A época era a dos sapatos de bico fino, de
duas cores que exigiam toda a habilidade
de um engraxate. E essa habilidade ele

garante que não perdeu e se diz incapaz de
cometer o pecado maior na sua profissão:
manchar de graxa as meias brancas do
freguês: "Esses 

garotos novinhos é que
calçam o sapato com jornal para não sujar
as meias, mas nós, da antiga, não precisa-
mos disso."
SEM FICAR PARADO — Das profissões
de rua, a mais essencial, pelo menos se
depender da opinião das donas-de-casa, é a
de funileiro. São eles que consertam e
mantêm em ordem panelas e outros aces-
sórios da cozinha. Milton Francelino da
Silva, 43 anos, é um deles e há seis anos
ele pode ser encontrado na esquina da Rua
Pereira da Silva com a Rua das Laranjeiras
Aposentado e recebendo "uma mixaria".
Milton trocou os guindastes, tratores e
outras máquinas pesadas que costumava
conduzir, pelas panelas e chaleiras que
conserta hoje. Serviços pequenos como
esse não têm preço certo de acordo com
ele, mas em geral saem por Cz$ 10 a
panela: 

"Varia muito e tem serviço que a
gente faz ate de graça. Isso aqui é mais um
biscate que eu faço; gosto mesmo é de
correr atrás. Enquanto não morrer vou
ficando por aqui mesmo. Ficar parado em
casa e que não vou".

São todos trabalhadores definitivamen-
te identificados com a paisagem carioca.
Escolheram^profissões que o progresso
insiste em exterminar. Mas eles resistem
O que so fa;j bem à cidade. ©

"Esses 
garotos novinhos

calçam sapato com jornal.

Os engraxates da antiga

não precisam disso"

Pedro Antônio, engraxate

Milton Francelino da Silva é funileiro
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Marcolino e Maria se divertem trabalhando na TV

ii

Eles são figurantes 
por 

opção

Aristides Coelho Neto

Trabalhar 

como hobby, sem preocupa-
ções financeiras, só para ter o que
fazer e se divertir, é uma atividade

pouco comum nestes tempos de crise. No
entanto, existem pessoas que gostam do que
fazem, sem levar em conta o que vão receber.
É o caso do casal de portugueses Marcolino
Augusto Pereira, de 61 anos, e Maria Ferreira
Lopes, de 56, que mora há 35 anos no Brasil.
Ele, comerciante aposentado, e ela, dona-de-
casa dedicada, descobriram há dois anos uma
forma de passar o tempo trabalhando como
figurantes em novelas, shows e outros pro-
gramas de televisão."Vimos um anuncio no |ornal pedindo
figurantes e achei que seria uma boa para nos
distrairmos. Fui me inscrever na agência,
gostamos e continuamos até hoje", afirma
dona Maria Ferreira entusiasmada com a
experiência. O anuncio pedia pessoas estran-
geiras para trabalhar em Vereda Tropical,
novela da Globo, como figurantes em festas e
cenas de restaurante O trabalho pode durar o
dia inteiro e o que eles ganham é muito
pouco: Cz$ 50 por dia, se a cena exige roupas
requintadas ou Cz$ 30 por dia, se for uma
gravação comum. "Não dá nem para comprar
uma meia", ironiza dona Maria Ferreira

"Nós não contamos com este dinheiro,
vivemos mesmo é de rendas de nossos
imóveis e de minha aposentadoria", observa
seu Marcolino Augusto, tranqüilamente insta
lado em um amplo apartamento no Jardim
Botânico. Distração, conhecer novas pessoas
e curiosidade pelo trabalho de atores e direto-
res foram os principais motivos que levaram
este casal a sair da vida pacata que levavam
Nem mesmo as várias viagens à Europa ou ao
Norte e Nordeste entusiasmaram tanto como
o trabalho na televisão. "Fazemos isto pelo
amor à arte e para termos com quem conver-
sar Já fizemos muitos amigos, desde que
começamos", diz ela

Inscritos em quatro agências de figuração
diferentes, eles levam uma vida agitada Tem
semanas que trabalham iodos os dias. Muitas
vezes começam a gravar de manhã e só
terminam às 7h da noite. Quando não tem
gravação, eles vão a praia ou visitar os a mi-
gos, para evitar a monotonia Teatro e cinema
estão sempre em dia. "Nós não paramos
nunca Agora estamos arrumando as malas
para passar dois meses na Europa'

FIGURAÇÃO CLASSE "A" Mas não e só
na Globo que eles estão acostumados a
trabalhar Recentemente fizeram figuração
para Dona Beija na Manchete Eia no pape1

A televisão é um

hobby para o casal

que vive de rendas

de Dona Hermelinda, uma moradora de Aráxá
que se vestia com roupas italianas do séçuilo
XIX. Ele representava um coronel também de
Araxá, que visitava a Chácara do Jatobá, onde
Beija recebia seus amantes No cader - dos
agentes, os nomes deles estão entre os
figurantes Classe A. que podem ser chama-
dos para cenas mais requintadas.

Fotonovelas, Chico Anysio Show, Viva o
Gordo, Selva de Pedra e até uma participa-
ção no Globo Repórter nada é prob- r- j para
este casal que tem mais horas de gravação
que muito ator iniciante, No Globo Repórter
seu Marcolino foi escalado para fazer p papel
de um motorista que teve seu carro levado
por um assaltante.

O carinho com qu<- diretores^ e atores
costumam tratá-los é outro incentive pára o
trabalho. Hervai Rossano apesar da ían a de
capataz, é considerado um grande diretor pc lc
seu Marcoimo "Se ê preciso ele esculhamba
os atores que não fazem - papel d ire ito e
manda que voltem para a escola Mas ele
trata muito bem os figur r tf , afirma

A curiosidade pela televisão vem líesde
os tempos em que o casal morava err Ipane
ma, em frente a TV E - eis ¦ >r. onde ia aí s str
ips piiõqramas de auditi nc n dia o César
de Alencar nos chamou p :,;i participar de jrr )
brincadeira no pajeo Eu tinha qj< - t jr^r un
pano na calça de meu -• r :
vendados, seo machuca embra < 1 ;qrr
satisfação. Resultado, foi a mais rápida e
ganhou um brinde da Casa *. ir : n qu<¦ : atro
cinava o programai Assim eles descobrirarr
uma maneira de aprove : r térr pc Jisp •
vel numa atividade que divert* e u- a ida
dia tem un sabor d feri r •• ©

LEBION

COPACABANA

BARRA

Não importa o fjjjau dos seus
óculos
Gozação nunca paisAs lentes extra-íioas TITLENT.
produzidas do Titânio, redüzerr
até 40% da espessura das
lentes comuns;

arso
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Bfe5|^yto'^p|io.'<S Cabritos. Uma aventura pelo pa raise natural de Copacabana.
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opacabana engana. No

| coração do bairro, a

\ jl maior concentração
populacional do mun-

do, existem -lorestas, animais
silvestres e um bucolismo que
às vezes deve pouco à vizinha
Floresta da Tijuca. Parece incrí-
vel, mas é possível excursionar

pelas matas de Copacabana co-
mo pelas matas de Teresópolis,

por exemplo. É aconselhável o
uso de botas de cano alto, para
evitar mordidas de cobras, man-

gas compridas contra cortes de
espinhos e galhos. Um cantil
(pois as caminhadas podem du-
rar até mais de três horas) e
facão de mato também podem
ser úteis.

As matas de Copacabana
são resquícios da Mata Atlânti-
ca, uma gigantesca massa ver-
de que antes se estendia do Rio
Grande do Norte ao Rio Grande
do Sul e avançava 300 quilôme-
tros continente adentro. Quase
totalmente extinta, a Mata
Atlântica deixou relíquias e são
alguns destes resquícios vege-
tais que ainda resistem nas en-
costas da Babilônia, de São
João e dos Cabritos, os três
morros de Copacabana. O aces-
so a Babilônia é pelo final da

Ladeira Ari Barroso, uma trans-
versai da Rua General Ribeiro da
Costa, no Leme. Lá, uma tosca
estrada de pedra e coloridas
marias-sem-vergonha marcam a
entrada em outra dimensão da
natureza. Caminha-se sob ja-
queiras, mangueiras e pitan-
gueiras pela Estrada da Guarda,
uma trilha que antes servia ao
Forte Duque de Caxias e que
agora foi totalmente tomada pe-
Io mato.

A LENDA DO POÇO — Pássa-
ros pulam nas árvores, sobre a
cabeça dos caminhantes. Se-
gundo Paulo Fonseca, do Clube
de Observadores de Pássaros,
as matas de Copacabana são
habitadas por tiés-sangue, sa-
biás-laranjeiras, sanhaços, cam-
bacicas, bem-te-vis, sibiriris, te-
que-teques, bacurais, andori-
nhas, relógios, risadinhas , beija-
flores tesoura, rolinhas, gaviões
e muitos outros pássaros, cerca
de 40 espécies. O caminho pas-
sa por um poço, de onde os
habitantes das proximidades re-
tiram água natural com latas, e
os guias da reportagem, Luís
Fernando Neves da Silva, assis-
tente de fotógrafo, e Carla Si-
mone de Brito, estudante, falam
de uma lenda sobre uma cobra

...  nrurf
'Nem 

parece Copacabana" é

frase comum nas florestas de

encostas verdes e tranqüilas

Aranhas não ligam para o ruído dos carros lá embaixo

Abrir caminho no mato, como num safan, e um privilegio de Marcus D'Angelo, morador de Copacabana
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No alto da Babilonia. pode-se passear por trilhas entre bem-te vis e sabias

gigantesca que freqüentava o
local. Cobras menores e vene-
nosas — como a jararaca e a
coral — andam mesmo pela
área, e atacam quem avança a
menos de 1 metro delas. Visto
do topo da Babilônia (220 me-
tros de altitude), o Rio ainda
parece uma cidade maravilhosa,
Há trilhas que vão dar no shop-
ping Rio Sul ou na Ladeira do
Leme, e, de lá, o bondinho- do
Pão de Açúcar que desce lenta-
mente para o Morro da Urca
(230 metros de altitude) fica à
mesma altura do observador.
Vê-se a Praia Vermelha, toda a
enseada de Botafogo, a ponte
Rio—Niterói, a Ilha do Governa-
dor, Paquetá e, do lado oposto,
o alto dos prédios de Ipanema.
Lá embaixo, Copacabana — on-
de 350 mil pessoas se empi-
lham em cerca de 7 mil prédios
espremidos em 5 quilômetros
quadrados — é apenas uma
tranqüila maquete viva.

FLORESTA ENCANTADA
Para chegar ao Morro de São
João — outra opção de aventura
nas matas de Copacabana —,

sobe-se a Rua Assis Brasil (que
começa na Praça Ca'deal Arco-
verde 0 guia ali foi Marcus
Garcia D'Angelo, 19 anos, cade-

te da Academia Militar de Agu-
lhas Negras Com seu facão de
mato (os guias são úteis pois
evitam voltas desnecessárias),
Marcus faz esta excursão desde
os 13 anos de idade. "O contato
com a natureza é fundamental,
alivia o stress", diz ele, morador
de Copacabana. A encosta do
Morro de São João é uma fio-
resta encantada, com tudo a
que tem direito: túneis e muros
de pedra, matas cheias de árvo-
res com raízes retorcidas, chu-
vas de pólen, cogumelos e bor-
boletas. Aranhas e lagartos pre-
guiçosos parecem não ligar para
o barulho distante dos carros.
Animais típicos da Mata Atlânti-
ca, como antas, onças e maca-
cos-prego já foram embora,
mas ainda é possível achar ca-
xingulês e preguiças por ali
"Nem 

parece Copacabana" é a
expressão inevitável dos excur-
sionistas de primeira viagem. O
guia reconhece marcas que dei-
xou no passado para orientar-se
em trilhas cobertas pelo mato.

Do alto do Morro de São
João (190 metros de altitude),
vê-se a Serra do Mar, a Baixada
Fluminense, o Dedo de Deus.
Chega-se ao lado oposto do
morro, com vista para o Cemité-Ç> Uma floresta encantada, com cogumelos e borboletas

No alto da Babilônia, pode-se passear por trilhas entre bem-te-vis e sabias
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A enseada de Botafogo vista da Babilonia

da Ladeira Emiiio Beria transver-
sal à Rua Pompeu Loureiro e
continuação da Rua Barão de
Ipanema), última etapa do pas-
seio, moradores jogam alimen-
tos para sagüis que já não en-
contram o que comer nas matas
do Morro dos Cabritos.

"Muitos deles são sagüis de
tufo, trazidos da Bahia e vendi-
dos na Feira de Caxias. E depois
abandonados pelos moradores
nas matas do Rio", diz o biólogo
conservacionista Marcos Ja-
bour. Outro habitante do pé do
Morro dos Cabritos é Carlos
Alberto Ferreira da Cunha, 42
anos. Seu pai já morava ali antes
dele nascer. "Lá embaixo só dá
usina nuclear, gente querendo
destruir o planeta. E aqui a terra
tem coisas para me dar", diz
Carlos Alberto. E a terra dá a ele
abacates, mangas, limões, goia-
bas, sapotis, jacas e aipim. Sua
casa fica no meio de um bos-

que, e o endereço oficial é Rua
Pompeu Loureiro n° 56, fundos,
Copacabana. ©

rio São João Batista. Há exten-

sas áreas cobertas por um ca-

pirti tão espesso que é preciso

pular deitado sobre ele para
abrir caminho É o capim Colo-

nião, e o paisagista Roberto Bur-

le Marx não gosta dele: E um

flagelo. O colonião (que não é

brasileiro de origem, foi impor-

tado como capim forrageiro) é

espalhado por um passarinho, o

bico de lacre. Pega fogo com

enorme facilidade e queima to-

da a vegetação próxima. Depois

do incêndio, so o colonião volta

a crescer" diz. A "circunavega-

ção" do Morro de São João

pode ser feita em cerca de três
horas, e retorna-se exatamente
ao ponto de partida, as franjas
do Parque da Chacnnha no pé
da Ladeira do Leme. Lincoln, 23

anos, estudante, sobe para lá
todos os domingos pela manhã
com um grupo de amigos. Para
ele, o sopé do Morro de São
João "tem altas energias, é o

quintal da galera.
Do terraço do ultimo prédio

Armario Mod. smedida em
mogno, ou laqueado

¦ varies modelos de portas.

i Ar. 28 de Setabro, 442 Ms.: 208-5745 e 268-55S4 V. Isabel. • 8. Eslacio ieSa.129 Tel.: 2?3W4 Estacio. • I Lino Teiieira. 15 Tel.: 261-5851 Jme Sio.
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FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Módulos de qualidade inigualável em fórmica

e madeira maciça.

Várias opções em cores e madeiras nobres

como mogno, freijó, cerejeira e marfim.

Preços de fabricação própria.

Diversas condições de pagamento sem

acréscimo.

Variedades em armários embutidos, estantes,
estofadcis, bares, livings e quartos para jovens
ou casais.

Idealize seu espaço, ou se preferir, nos solicite

um projeto exclusivo, sem compromisso.

Á O MÓVEL NA
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LOJAS:

Av. Ataulfo de Paiva. 270 • Ij. 302 ¦ Rio Design Center

tels.: 294-6996 • Leblon.

Rua Conde de Bonfim, 479-B - tel.: 288-5897 - Tijuca
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ma 
glória 

de igreja

le é um dos monumentos
t™ históricos mais antigos e

Lm mais bem conservados da
cidade, ponto de devoção popular
há mais de três séculos e berço
de centenas de manuscritos, foto-

grafias, mapas e plantas sobre o
Brasil Colônia, Império e Repúbli-
ca. Trata-se do Outeiro da Glória.
Situado num tradicional ponto de

passagem para os cariocas, mas
bastante desconhecido da maioria
da população, a Igreja do Outeiro
traz mistérios e surpresas para
quem quiser conhecê-la mais de

perto. Ali, subindo-se por um de
seus três caminhos, pode-se fazer

programas variados, como obser-
var um belíssimo entardecer nos
jardins do Aterro. E uma vez por
ano, freqüentar as festas de devo-
ção è Santa. Como há 200 anos, a
festa começa depois de amanhã.

Foi em 1671 que o ermitão
Antonio de Caminha construiu em
homenagem à Nossa Senhora da
Glória — tradicional devoção por-
tuguesa e espanhola e santa pa-
droeira da França, com o nome de
N. Sra. da Assunção — uma pe-
quena capela no alto de um morro
que debruçava-se de frente para o
mar. Mais tarde, em 1739, er-
gueu-se ali uma pequena Igreja
com uma arquitetura surpreen-
dente, formada por dois octógo-
nos irregulares, que emocionou a
Corte Real Portuguesa quando da
sua chegada, em 1808.

Bastante freqüentada pela so-
ciedade da época, a Igreja da
Glória tornou-se a preferida da
Família Real que ali batizava e
casava todos seus descendentes.
A tradicional paixão da Família
Real pela Igrejinha começou quan-
do Dom João VI batizou sua neta,
a Princesa Dona Maria da Glória
(filha de Dom Pedro I e Dona
Leopoldina) e segue até os dias
de hoje. Foi lá que o príncipe
herdeiro Dom João de Orleans e
Bragança casou-se no último 26
de junho.

Os laços da comunidade do
Outeiro com a Família Real po-
dem ser vistos no interior e fora
da Igreja Na entrada do altar, por
exemplo, fica o símbolo das ar-
mas do Império Português Nas
galerias, acima do altar, placas de
prata marcam até hoje os lugares
onde sentavam-se Dom Pedro e a
Princesa Isabel. E eram da Prince-
sa Isabel os mais bonitos objetos
do lugar como candelabros e cas-

tiçais de prata, imagens da santa e
até jóias de seu uso pessoal.

FESTA TRADICIONAL — As pri-
meiras festas em torno da Santa
padroeira começaram com Dom
João VI. Mas foi só com Dom
Pedro II, em 1834, que a comuni-
dade devota da Santa foi nomea-
da como Imperial Irmandade Nos-
sa Senhora da Glória do Outeiro.
Hoje a Irmandade tem 1 mil e 500
membros, muitos dos quais pre-
sentes todos os dias nas ativida-
des em torno da Santa. Mesmo
antes do nascimento da Irmanda-
de, no entanto, as festas no Ou-
teiro já se tinham tornado tradição
entre as melhores famílias da ci-
dade. O dia da Santa — 15 de
agosto — está freqüentemente
citado em romances de José de
Alencar e Machado de Assis.

Anualmente, as comemora-
ções começam dia 5 com a tradi-
cional mudança de vestes da ima-
gem de Nossa Senhora da Glória,
que fica no altar da Igreja. Em
torno desta imagem — trazida da
França no século XIX —, mistu-
ram-se luxo e devoção. Suas ves-
tes são feitas sob encomenda e
mudadas por 12 aias nomeadas
dentro da própria Irmandade (em
destaque pelo seu trabalho comu-
nitário) a cada três anos. A troca
demora até duas horas. Na deste
ano, a imagem receberá quatro
saias de filó bordado em substitui-
ção ao seu vestido anterior, feito
em 1985 por Clóvis Bornay com
detalhes em ouro. As roupas da
Santa e sua peruca são obtidas
por doações de todos aqueles que
tiveram suas promessas
cumpridas.

A partir de terça-feira e nas
próximas duas semanas, no pátio
em volta da Igreja, cerca de 300
irmãos e irmãs da comunidade
armarão barraquinhas para a ven-
da de roupas, lembranças, comi-
das. A festa terá a participação de
corais, bandas e seu ponto solene
é a missa celebrada por Dom
Eugênio Salles no dia da Santa
Padroeira, 15 de agosto. O ponto
mais curioso da festa, no entanto,
é o da participação popular. Em
todos os pontos da festa e espe-
cialmente na procissão que come-
ça dia 15 saindo da Igreja rumo ao
bairro do Catete. dezenas de po-
pulares pedem graças à Santa
com fitas e flores brancas, a cor
da padroeira que, segundo dizem.

Outeiro da Glória se prepara

para a comemoração da festa

anual de sua santa padroeira
... .M, .... iupím.IWHai»i iwww!JLIJI .

Desde 1739 ela ergue-se majestosa no morro da Gloria
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roços e neociássico. As pratas do
altar são do século XVII, doadas
pela Princesa Isabel, e as bacias
do púlpito, além da pia batisma!
são todas em pedra portuguesa
também do mesmo século Na
tradicional Igrejinha, assiste-se à
missa todos os dias às 9h e al-
guns dos casamentos mais famo-
sos da cidade, sempre às 11 h e às
19h Aos domingos, a missa de
11 h é rezada especialmente para
a Irmandade que pode ser vista ali
com seus opas (roupa de irmão da
instituição, só para homens) e
capas (as mulheres). Depois da
missa, eles estão sempre por ali.

dispostos a dar uma explicação
sobre a organização da Irmandade
e seu complicado estatuto. E inte-
ressante saber que por seu cará-
ter Imperial, a Irmandade conde-
cora e distingue seus membros
mais assíduos e participantes. As
medalhas e medalhões esmalta-
dos ou simplesmente dourados
dos irmãos podem ser vistos em
suas roupas no dia da festa

UM MUSEU DIFERENTE
Atrás da Igreja existe a Secretaria,
onde pode-se observar o trabalho
da Irmandade, costurando para
creches e asilos (a própria Irman-
dade mantém uma creche e um
asilo) ou administrando uma mi-
croempresa que já conta com 23
funcionários para cuidar de seus
bens. A Irmandade possui aparta-
mentos no Catete e na Tijuca.
além de salas no Centro da Cida-
de. Atrás da Igreja, ela também
mantém dois salões para festas.
Na Secretaria podem ser vistas
fotos de alguns dos momentos
nobres da comunidade como
quando da visita da Rainha Eliza-
beth (1968), do Presidente Eurico
Gaspar Dutra (1949) ou da posse
de Juscelino Kubistcheck como
membro de honra da Irmandade
(1956).

Ao lado da Secretaria, no en-
tanto, está o mais cunoso. o Mu-
seu. Fundado em 1939. ele possui
desde ex-votos, cedidos por cren-
tes em agradecimento a algum
bem recebido, até documentos
com as bases da carta constitucio-
nal para o Reino de Portugal A;
garve. Ali em meio a mais de 120
objetos podem-se encontrar ves-
tes sagradas da Ordem do Santo
Sepulcro (Ordem do Papa no Vati-
cano) até porcelanas francesas de
louça da Princesa Isabel Mas o
mais engraçado fica por conta de
taças comemorativas de carr-
peões do Carnaval de 1923 ou
condecorações e moedas todos
pedidos feitos e devolvidos" à
Santa. Mas para quem não gostar
de curiosidades, de história ou de
devoção, ainda há um caminho no
Outeiro. simplesmente sentar e
observar a vista É linda ©

Definitiva pela sua resistência, fabricada corn pranchas de madeira

maciça de lei, com 4,5 cm de espessura. Especial, graças ao sistema

inovador de encaixe (macho e fêmea). Econômica, pois é comercia-

lizada em forma de kits e sua montagem é rápida e fácil.

Visite-nos e escolha o plano de financiamento que mais lhe favorece.

CENTRO: Praça Tiradentes, 10 sl. 1905 • Tel! (021) 242-7429

C4S4S espécwis de /wosR/4 BARRA: Av. das Américas, 4001 (em frente ao BarraShopping)

sua casa definitiva,

especial e econômica

4 VEZES
SEM

ACRÉSCIMO

Missa sempre às 9h; os famosos casamentos, às 11 h e as 19h

ajuda os desesperados nas doen-
ças e no trabalho.

PONTOS HISTÓRICOS — Fora
de seu período de festas, o Outei-
ro da Glória merece uma visita
mais calma e cuidadosa. Esta po-
de ser feita a pé pela escada
(situada ao lado do prédio da Rede
Manchete, na Rua do Russell), de
carro (em ladeira em frente à
Estação Glória do Metrô) ou pelo
plano inclinado (na Praça Nossa
Senhora da Glória, Rua do Rus-
sei), uma espécie de bondinho
com duas cabines para 15 passa-
geiros cada, que volta a funcionar

esta semana. Lá em cima, antes
da subida da escadaria que leva à
Igreja, estão os jardins feitos por
Lúcio Costa Mais adiante, a ima-
gem de Nossa Senhora da Glória
mais antiga do local, datando de
1708. Na parte de dentro da Igre-
ja, as paredes são forradas por
azulejos barrocos de 1735, com
tema inspirado no Cântico dos
Cânticos do Antigo Testamento
Estes mesmos azulejos seguem
pela sacristia onde se destaca um
enorme arcaz (cômoda) do século
XIX. Os três altares da Igreja são
todos esculpidos em madeira
com uma mistura dos estilos bar-

Um dos exemplos da arte sacra brasileira do século 18
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MODA MASCULINA' ¦'. '- •' ¦•. ' ' ' ' "' , ¦
visc.de pirajá,
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• PIANO BAR • COZINHA INTERNACIONAL
Avr Epitácio Pesisoa, 1244 • © 267 6^11

moda
infanto
juvenil

SURF-WEAR
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A resistência de um sonho

Antonio José Mendes
Fotos de Luiz Carlos David/F4

Glorioso há quatro décadas, o Quitandinha

resiste ao tempo e aguarda seu tombamento
v*-?r«^ítfífpm^ft''- *"'¦•• •¦' 'w^»wWffi«»B«IWHWJ»)ffWWPWWBWWP^-—* *-.--.'.-W JUiw¦•

Quem 

passa pela Rodo-
via BR-40 a 6 quilôme-
tros do centro de Petró-

poíiS ainda olha com admiração
. : gantesco hotel. 0 Quitandi-

'• ,i está prestes a ser tombado
p«. rí prefeitura petropolitana e.
amamente com outros 437
rrove.s da cidade serrana, já

entrou em "regime de preserva
çáo' fase que antecede o tom-
bamento) Segundo o Secreta-

o d» - Cultura de Petrópol s. Rui
Monte ro, o Quitandinha 

"repre-

senta uma história específica da
c:oade Mas a quem é dedica-

t ste monumento de 50 mil
de área construída e seis

lares com pés direitos tão
:quase 10 metros que o

fazen ter a altura equivalente a
." prédio de 10 andares'" Ele

! ¦ cr ao nata ser um cassino,

e sua história está inseparavel-
mente ligada ao nome de seu
criador — Joaquim Rolla Na
década de 40, Joaquim tinha a
maior rede de cassinos da Amé-
rica Latina, e era uma das cinco
maiores fortunas do Brasil. O
Quitandinha tem uma história
cheia de fausto, celebridades,
glória, desgraça e abandono.
Um castelo de aristocratas que
decaiu para hotel de veraneio, e
que ho]6 é um clube como outro
qualquer.

Durante o Estado Novo, de
Getulio Vargas, o jogo era proibi-
do pela Constituição brasileira,
mas era uma contravenção tole-
rada (como o jogo do bicho
atual) O pano verde, as roletas
e as fichas faziam fortunas e
falências rapadas Um cdadão
que recebeu o beijo da sorte foi
Joaquim Rolla - um m ne ro de

São Domingos do Prata que
enriqueceu em seu Estado com
a construção de estradas. Seu
irmão, Mário Rolla, hoje com 77
anos, usa as palavras 

"rebelde"

e "aventureiro" 
para descrevê-

Io. Gostava de jogar — mas ele
mesmo, astutamente, abando-
nou totalmente o jogo depois
que comprou seu primeiro cas-
sino, o da Urca. Não parou mais,
e em pouco tempo sua cadeia
compreendia os cassinos de
Icarai, Poços de Caldas, Araxá,
Pampulha e o Tênis Clube de
Petropolis. Em 1940, Joaquim
estava fabulosamente rico, e re-
solveu tornar real uma fábula.
Imaginou um monumento a ele
mesmo, uma construção tão
grandiosa e luxuosa que embas-
bacasse brasileiros e estran-
geiros.

CADEIRAS DE CETIM — A
obra levou quatro anos para ser
concluída. O orçamento previs-
to inicialmente, 100 mil contos
de réis, acabou sendo ampliado
para 700 mil contos. Todo mate-
rial de construção, como cimen-
to e ferro, foi importado. Joa-
quim escolheu Luís Fossati co-
mo arquiteto da obra. E Fossatti
optou pelo estilo normando, tí-

pico da arquitetura de Petrópo-
lis. Um grande lago natural em
frente ao prédio, de 18 mil me-
tros quadrados de espelho d'á-

gua, recebeu o contorno preciso
do mapa do Brasil, com um farol
no local da ilha de Marajó, no
melhor estilo do ufanismo getu-
lista (o lago já está tombado por
um decreto federal).

Pronto o castelo de 440
quartos, Rolla mandou vir Doro-
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thy Drape, a maior decoradora
norte-americana da época, uma
revolucionária que quebrou a
austera tradição européia dos
decoradores brasileiros. Os in-
termináveis salões do andar tér-
reo ganharam repuxos d'água e
viveiros de pássaros, espelhos
bisotados e lustres de bronze e
cristal, piso de mármore de car-
rara, lindas lareiras e milhares
de cadeiras forradas de cetim,
feltro ou couro de cabrito. Por
baixo disso tudo, um labiríntico
subsolo com dependências se-
paradas para bombeiros hidráu-
iicos, eletricistas, pedreiros,
marceneiros, pintores e um
centro telefônico com 400 ra-
mais (ainda em funcionamento)
garantia a infra-estrutura No dia
12 de fevereiro de 1944 estava
tudo pronto, e a corte podia
subir a serra. Dois mil funcioná-
rios estavam no cassino à espe-
ra de seus contos de réis

E a corte subia. Getúlio Var-
gas veraneava em Petrópolis, e
todo café society o acompanha-
va Rolla estacionou na Avenida
Rio Branco, no centro do Rio.
uma frota de automóveis Pac-
kard que fazia a linha Rio-
Quitandinha, à disposição de
quem quisesse jogar no cassi-
no. Quem entrava no elevador
do grande hotel respirava uma

No alto, à esquerda, nos
intermináveis corredores e
salões do QWitaJlinha; o

piso de mármore de cagara

permanece quase ntacto, a

direita, o ascensorista
Honorato: 

"nem 
tudo que

se vê num hote se pode
contar" No centro, a

esquerda, um ustre de

cnsta e bronze. à d re :a a

piscina térm ca Emba '.o o

pr:me 'o teatro mecanizado
do Bras . co^ Quatro palcos
oratórios
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cabelo curto e o rosto precoce-
mente enrugado como um no-
bre alemão. E tinha rainhas co-
mo Lana Turner, que veio ao

Brasil para o lançamento de seu
filme O Destino Bate à Sua
Porta e acabou ficando dois
meses na suíte presidencial do
hotel (quarto 200). Playboys
brasileiros como Baby Bocaiu-
va, João Mirando Jordão e Vadi-
nho Dollabela caíram como
moscas sobre ela. Mas deu ze-
bra: ela frustrou os playboys
engomados e se apaixonou por
um garoto de sociedade, José ¦

Santos Jacinto. E só Jacinto
subiu para a suíte presidencial
com a cobiçada Lana. Carmem
Miranda (quarto 211) era outra
rainha que se manteve fiel ao
Quitandinha até a última vez em

que veio ao Brasil, pouco antes
de morrer.

JOGO PROIBIDO — O coringa
do castelo de Rolla era Grande
Otelo, que estreou um hilário
Romeu e Julieta na boate do
cassino. E o mestre de cerimô-
mas era Carlos Machado, mais
tarde conhecido como Rei da
Noite, hoje funcionário da Rio-
tur: "Fabuloso era a única pala-
vra para descrever aquilo tudo",
conta ele. 

"No 
primeiro teatro

com palco mecanizado do Bra-
sil, os shows terminavam sem-
pre com uma apoteose, que
podia ser Bing Crosby. Ou o
mexicano Pedro Vargas. Ou a
então celebrada cantora lírica
Martha Eggarth. Ou José Moji-
ca. Ou Carmem Miranda. A His-
tória acontecia todos os dias.
Foi no Quitandinha que os pai-
ses da América assinaram a
declaração de guerra ao Eixo
Berlim—Roma—Tóquio.

Em 1945 acaba o Estado
Novo, sai Getulio e é eleito o
Marechal Eurico Gaspar Dutra
No dia 30 de maio de 1946, o
jogo é proibido O império de
cassinos de Rolla desmorona
como um castelo de cartas. Ele
lutou Perdeu tudo, mas queria
conservar o Quitandinha. Trans-
formou o hotel na primeira zona
franca de comércio e indústria
internacional do Brasil, mas foi
derrubado pela oposição dos co-
merciantes nacionais Arrendou
o prédio para uma cadeia hote-
leira dos EUA, a Eppley. Mas o
americanos fugiram no meio da
noite, deixando dividas. Ofere-
ceu o Quitandinha como um
palacio para o governo do Esta-
do do Rio Mas ninguém conse-

guiu bancar o grande prédio, um
voraz devorador de dinheiro. A
História continuava a acontecer

por lá: depois da proibição do

jogo, Carlos Machado lançou
um grupo musical, os Quitandi-
nha Serenaders, que forma-
vam com um jovem iniciante,
João Gilberto.

O ano de 1954 ainda encon-
tra Rolla resistindo. Como no
filme O Baile, de Ettore Scola,
mudaram os personagens e os
trajes, mas o cenário continua o
mesmo. As celebridades agora
se chamam Jayne Mansfield,
Broderick Crowford, Julie Lon-
don, Rock Hudson e Roy Ro-

gers. E as rainhas são misses
coroadas como Terezinha Mo-
rango e Marta Rocha. Marta
tem memórias: 

"Nessa época o
Quitandinha ainda tinha fama de
hotel chique, mas já era uma
coisa meio vazia."

FIM DO REINADO —Em 1963,
o rei Rolla é derrotado. Vende
os apartamentos do hotel para
particulares, que se reúnem
num condomínio, e as depen-
dências do andar térreo para
uma firma paulista, a Santa Pau-
Ia Melhoramentos e Imóveis,
que transformou o Quitandinha
em um clube. Rolla morreu em
1972, aos 74 anos, traumatiza-
do moralmente. Hoje, as estre-
Ias que brilham no Quitandinha
se chamam Lulu Santos, Lobão
e os Mutuários e Paralamas do
Sucesso, que atraem até três
mil pessoas para seus shows
na velha pista de patinação do
gelo, transformada em disco-
|0C3

Segundo o Secretário de
Cultura de Petrópolis, 

"o tomba-
mento não significa proibição
absoluta de fazer modificações
Só não permite a demolição do
prédio e prejuízos ao ambien-
te". Em quanto tempo o Quitan-
dinha poderia ser montado de
novo como cassino, se o jogo
voltasse a ser liberado no Bra-
sil? "Em 48 horas", responde
Aldir dos Santos, gerente admi-
nistrativo do Santa Paula Clube
"Existem excelentes fábricas
de material de jogo no Brasil.

Quando o ruço desce so-
bre Petrópolis, o Quitandinha
torna-se quase invisível e fan-
tasmagórico Mas há mais que
um prédio escondido pelas bru-
mas do tempo. Em algum lugar
ali, existe um rei. seus súditos,
o barulho de fichas e roletas,
risos mundanos e o eco da
História ®

atmosfera concentrada de per-
fumes franceses e charutos
cubanos. O charuto podia ser de
Orson Welles, e o perfume da
legendária (atriz, dançarina e
cantora francesa famosa pelas
belas pernas e costumes extra-
vagantes Mistinguett. Não ha-
v a celebridade que viesse ao
Brasil e não se hospedasse no
Quitandinha, para trabalhar ou
se divertir. A Condessa de Cres-
pi conversava com Carmem La-
q< Alzira do Amaral Peixoto
(filha de Getúlio) e Assunta Sea-
bra na Sala de Chá (todas estas
damas se vestiam na chiquíssi-
-na Casa Canadá ou em Paris).
No restaürante, todos os ho-
¦ í • s usavam smoking

O elegante Joaquim Rolla em sua barata Chrysler

NA SUÍTE DE LANA Hono-
ato de Oliveira era arrumador

de quartos do Quitandinha
auar||o ele foi fundado. Hoje,
aos 66 anos, continua funciona
rio do hotel e subiu na vida. é
ascensorista Honorato conhe-
cc-ij Ptmamente o cotidiano
ias celebridades que freqüenta-

\an~ o cassino, seus altos e
baixos vic os e virtudes Mas
ate hoje profere não dizer nada,
fie a uma recomendação que
ouviu de anfgas governantas
adm mstradoras) do Quitandi-
nha figuras discretas e autoritá-

as que disseram a ele 
' Num

hote nem tudo que se vê e nem
tudo que se escuta pode ser
coitado

Eduardo Gaspar iar. 48
. s terv até noje um aparta-

menu no Quitandinha Eraape-
,ís un garoto nos anos de

i mas se acorda' 
"O res

• rto * um autò-falante

Machado: "Era fabuloso"

para chamar as pessoas ao tele-
fone E muita gente se fazia
chamar, só para levantar e ser
notado por quem estava lá."
Gente que queria ser vista por
Errol Flynn, Tyrone Power, Walt
Disney, Valter Moreira Salles,
Raimundo Castro Maia ou Hen-
ry Fonda O rei Carol, da Rumâ-
ma, e sua amante Madame Lu-
pesco se dirigiam para o cora-
ção do castelo, o Salão Mauá,
onde o piso de cortiça e o teto
em forma de uma gigantesca
abóbada sem sustentação (con-
siderada um prodígio de enge-
nharia) faziam reverberar bem
alto o ruído das fichas, das role-
tas, dos risos e dos lamentos
em torno das mesas de bacará
e campista (carteados).

Essa corte tinha um rei, Joa-
quim Rolla. que passeava entre
os súditos, alto e atlético, com o
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Joelmir Betting e o apresentador
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Para as emissoras, as

eleições já 
começaram

Estréia hojG ns Globo o EIgíçõgs 86. Muitas Gntrsvistas,

mesas-redondas, curiosidades e até humor com Jô e Aragão

Ainda faltam quase dois meses e
meio para o dia 15 de novembro, mas as
eleições já chegaram à TV. Enquanto a
Manchete coloca no ar seu Vota Brasil,
flashes diários de 10 minutos sempre às
20h, a Globo contra-ataca hoje com a
estréia de Eleições 86 às 22h30min,
logo depois dos Gols do Fantástico.
Comandado por Joelmir Betting e Leila
Cordeiro, o programa irá ao ar todos os
domingos e promete para a sua estréia
uma pesquisa exclusiva do IBOPE reve-

lando as primeiras tendências do eleito-
rado de diversos estados dos seus candi-
datos a governador e senador. Aiém de
acompanhar as principais campanhas, o

programa mostrará também reportagens

especiais como Vale a Pena Ser Gover-
nador?, falando das obrigações e proble-
mas ligados a esse cargo tão desejado.

Eleições 86 terá também alguns quadros
fixos: em Você Sabia?, o eleitor vai ficar

conhecendo algumas curiosidades sobre

as antigas constituições e em Refres-

cando a Memória serão lembradas mú-

sicas, histórias e charges sobre a vida

política brasileira. E para quem está

achando triste o atual quadro político o

programa reserva um toque de humor,

convocando Jô Soares e Renato Aragão

para contar alguns dos melhores 
"cau-

sos" do nosso folclore político.

Tanto a Globo quanto a Manchete já
estão prometendo para breve os espera-
dos debates entre os candidatos a gover-
nador. A Manchete já se adiantou, mar-
cando para o dia 12 de agosto o primeiro
debate de uma série de quatro que se
estendem pelos dias 16 de setembro, 14
de outubro e 12 de novembro. Tentando
evitar problemas ocorridos em debates
anteriores, a emissora avisa que vai pro-
curar garantir o máximo dè isenção: tudo
será sorteado, desde a posição dos de-
batedores no estúdio até a escolha do
candidato que fará as perguntas ao ad-
versário. Esses debates, coordenados

por um mediador e um jornalista, serão a
atração principal da cobertura das elei-

ções, consideradas pelo coordenador do

programa. Mauro Costa, como 
"as mais

importantes dos últimos 40 anos". A
maior façanha da Manchete, no entanto,
será cumprir a promessa de colocar no ar
no dia seguinte ao das eleições, 16 de
novembro, uma mesa-redonda reunindo
todos os governadores recém-eleitos.

Não entre pelo cano!
Entre no CEPA e faça sua

Orientação Vocacional
CEPA — CENTRO DE

PSICOLOGIA APLICADA
Rua Senador Dantas, 118 —

9o and. RJ
"Metrô 

carioca" —

Teli. 220-6545 • 220-5545

Desde 1952, a serviço da

Psicologia no Brasil.
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crítica
Marília Martins

Fugindo

da hipnose

no canal 6

Novo Amor traz o estilo sem

sobressaltos ou contrastes

para a novela das nove e meia

Há um sutil equilíbrio entre o estra-
nho e o familiar que talvez explique os
bons índices de audiência que marcaram
os primeiros capítulos de Novo Amor, a
novela substituta de D. Beija na Rede
Manchete. Nas duas semanas, entre os
dias 14 e 25 de julho, os números da
Manchete, no Rio, variaram entre 11.5 e
12.3, de acordo com o IBOPE, contra
55.7 e 56.1, no horário das 21h30min às
22h30min, da Globo. Esta média, de
quase 12 pontos, faz parte das expectati-
vas mais otimistas da diretoria da emis-
sora e comprovam que, começando com
este potencial, a Manchete tem muitas
chances de consolidar, no gosto de boa
faixa de público, o seu horário de nove-
Ias. Quem gira o monitor dois dígitos
adiante, escapando à hipnose costumei-
ra do canal 4, encontra exatamente o que
procura: não há sobressaltos nem con-
trastes. A programação nem é, de fato,
alternativa. Há rostos familiares no elen-
co, um padrão de produção que se
esforça por imitar o da concorrente, um
diretor (Jardel Mello) e uma equipe técni-
ca, em sua maioria, escolados no forma-
to global e, sobretudo, um enredo, assi-
nado pelo experiente Manoel Carlos, que
parece retomar, numa de suas tramas
principais, o núcleo dramático da última
novela de Janete Clair, Eu Prometo,
envolvendo o adultério de um político e
estrelado por Francisco Cuoco e pela
mesma Renée de Vielmond, que só
agora retorna ao vídeo.

Por outro lado, porém, em meio a
tantas familiaridades, há algumas estra-
nhezas, através das quais a Manchete
tenta imprimir sua marca. A começar
pela tentativa de se fazer, em cerca de
60 capítulos, algo que seja intermediário
entre as novelas globais (que chegam a
durar 180 capítulos) e as minisséries.
Aposta-se, neste caso, que uma maior
concentração de enredo, incluindo pou-
cas tramas paralelas e um menor nume-

ro de personagens, possa garantir, com
mais facilidade, o interesse do especta-
dor. A contar por D. Beija e por estes
números iniciais, apostou-se certo. Além
disto, oferecem-se algumas vantagens
inequívocas. Há um vídeo menos satura-
do pela merchandising, menos sofre-

guidão na venda da trilha sonora, cená-
rios, figurinos e objetos de cena menos
comprometidos com a publicidade. A
esta altura, a Manchete já sabe que o
acesso ao mercado exterior pode -com-

pensar amplamente qualquer eventual
perda financeira e está investindo firme
na busca deste filão. Não foram casuais
as cenas de abertura, que mostraram
amplamente os famosos contornos ar-
quitetônicos de Brasília. Outro acerto
ficou por conta de uma edição mais
relaxada, sem perder de vista um timing
acelerado, um dos trunfos de D. Beija O

que se faz, neste caso, é entrecortar os
longos diálogos, tão ao gosto de Manoel
Carlos, com rápidos flagrantes capazes
de, ao mesmo tempo, dar um outro
sentido à conversa e informar o especta-
dor do que se passa em outro local. Um

exemplo foi a já esperada declaração de
amor feita pelo senador a Fernanda.
Enguanto os dois conversavam, a cena
era constantemente interrompida pelo
desespero de Lígia (Nathália Timbergi.
ansiosa por desvendar o paradeiro de
seu marido. E, por último, há o recurso a
temas ainda ausentes do vídeo global,
em novelas pelo menos, em grande
parte pela vigilância rígida da censura: na
Manchete, a ala pobre da novela não tem
pudores em discutir as possibilidades de
um aborto, diante dos enormes riscos
que enfrenta uma mulher ao decidir ter
um filho de pai desconhecido. Por tudo
isto, mesmo que o enredo de Manoel
Carlos enverede por algumas obvieda-
des imperdoáveis, como é o caso de um
gigolô muito pouco sutil e muito pouco
sedutor que ainda assim consegue (não
se sabe como) explorar uma mulher
viúva, mais velha: sem grandes foríu-
nas; a Manchete parece estar no rumo
certo para, quando nada, estabilizar os
seus índices na marca dos dois dígitos.
Para quem começou há três anos ape-
nas, pode ser uma marca histórica

Renée de Vielmond e Nuno Leal Maia estrelam a novela da Manchete
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FILMES 
OF HOJE NA TV

No tempo da paze 
do amor

Foi um frisson na platéia, quando
Ravi Shankar adentrou o palco do Madi-
son Squsre Garden e começou a tocar

sua citara. Após o primeiro número,
iodos aplaudiram com entusiasmo. Do

alto de sua calma milenar, Shankar dis-
se: "Se vocês gostaram de me ouvir
afinando a citara, imaginem só quando
eu começar a tocar de verdade...' .

Pequenas histórias que descrevem
com precisão o astral daquela noite,

quando milhares de jovens lotaram o

gigantesco estádio, onde normalmente
se realizam sangrentas lutas de boxe.
Desta vez, todos estavam ali para o

maior concerto de rock já realizado, des-
de o memorável Woodstock, dois anos
:ntes. Era o Concerto para Bangla-

desh organizado pelo ex-Beatle George
Harnson, com o objetivo de angariar
fundos para o recém-criado Estado de
Bangladesh, um dos mais miseráveis

países do mundo.
Foi um show e tanto. Ali estiveram,

tocando juntos ou separados, Eric Clap-
11>n, Billy °reston, Leon Russell, Shankar.
Bob Dylan, para variar, cantou Blowin in

the Wind Pela primeira vez, desde a
separação dos Beatles, George Harrison
e Ringó Star tocaram juntos: It s Not So

Easy. Here Came the Sun, Something.
Todos estes emocionantes momentos
foram cantados pelas câmeras e grava-
dores le Saul Swimmer, para este que é

um dos melhores documentários de rock
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feitos: Concerto Para Bangladesh
V Manchetè, 13h). Precursor de iniciati-
k semelhantes, como os recentes

or África. Live Aid e o tupiniquimJSA

George Harrison canta para Bangladesh

Chega de Mágoa, este filme-concerto

permanece intacto como documento
dos sonhos de paz de uma geração.

Quase oposta é a temática de Duas
Mulheres (TV Globo, 23h35min), obra-

prima de Vittorio de Sica contando o
drama da população italiana, quando seu

país foi invadido por tropas estrangeiras,
na fase final da 2a Guerra Mundial. Se-

gundo de oito filmes realizados por De

Sica para Cario Ponti, estrelados pela
esposa deste, a grande Sophia Loren. Ela

nos leva a uma tocante viagem pelas
estradas daquela Itália humilhada e feri-

da. Belo filme, que deu a La Loren o
Oscar de 1961. pau|0 A. Fortes

CONCERTO PARA BANGLADESH

TV Manchete—13h
(Concert for Bangladesh) produção ameri-

cana de 1971, dirigida por Saul Swimmer.

Com George Harrison, Eric Clapton, Bob

Dylan, Ravi Shankar. Colorido.

Documentário sobre o histórico concerto

realizado no gigantesco Madison Square

Garden, Nova Iorque, em benefício dos

habitantes de Bangladesh, uma das regiões

mais pobres do mundo.

O MISTÉRIO DA ILHA DOS MONSTROS

TV Manchete — 18h

(Mistery on Monster Island) produção

americana de 1981, dirigida por J. Picquer

Simon. Elenco: Terence Stamp, Peter

Cushing, lan Serra, Bianca Strada. Colorido

(104 min).
Aventura. No século 19, dois homens

(Stamp e Cushing) disputam a posse da Ilha

de Spencer. O vencedor manda expedição

à ilha, mas o navio é atacado por monstros.

Os náufragos chegam à ilha deserta, onde

descobrem mina de ouro e enfrentam ou-

tros monstros.

DUAS MULHERES
TV Globo — 0h30min
(La Ciociara) produção ítalo-francesa de
1960, dirigida por Vittorio De Sica. Elen-
co: Sophia Loren, Eleanora Brown, Jean-
Paul Belmondo, Raf Vallone, Renato Sal-
vatori.
Drama. Durante a 2a Guerra, viúva (Loren)
abandona Roma bombardeada com a filha
de 13 anos, e parte para sua aldeia natal, no
sul. Na viagem, as duas conhecem fascis-
tas desertores, tropas estrangeiras, e pes-
soas desiludidas com aqueles tempos de

guerra.
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PATINS TORLAY
C BOTA DE COURO
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COBRA SUB
Todos os
produtos

490.00
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• ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE
CRÉDITO.

COPA: R. Const. Ramos. 30 « 255-7463.
R. Bolívar, 86 235-5316.

RIO SUL: 4o Piso « 541-0446
CENTRC R. Senhor dos Passos, 49 s 224-4256

(Junto ao Metrô) .
NORTE. SHOPPING: Lojas 315 16 piso S

sliBlue Cross
wTassistencia medica

APROVEITAMOS CARÊNCIA .
* DE OUTROS PLANOS

*

*

*

*

*

*

Consultas imediatas
e s limite
Exames imediatos

s' limite
Hospitalização em

quarto particular
Sem limite de idade
Sem Taxa de
Inscrição
Livre escolha

*

*

*

*

*
COBERTURA DE 100%

Tel.: 222-8809 (2? à Sáb.) ^

***********

EMAGREÇA AQÜI

E AGORA

Com o nosso
método
exclusivo.

Marilda Kucuruza
Dir. da Slim & Skin

dim&iskin
corpo • pele • cabelos

IPANEMA
287-4888
CENTRO
222-6174
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RÁDIO E TV

televisão

manhã
7:00

7:15
7:30
8:00

8:30

8:50

9:00

9:05

9:15

9:30
9:50

10:00

10:05

10:30
10:50

11:00
11:05

11:30

( 4) SANTA MISSA EM SEU LAR — Precedida de uma
mensagem com D Eugênio Salles

I 7I TERRA VIVA — Informativo agropecuário Apresentação
de Renato Moreira

(11) PATATI PATATÁ — Educativo
(11) SESSÃO DESENHO — Hoje Lassie Socorro
( 2) PALAVRAS DE VIDA — Mensagem com D Eugênio

Salles
( 4) GLOBO RURAL — Informativo sobre o campo Hoje

agricultores da região de Campinas e Mogi das Cruzes
improvisaram máquinas para o plantio direto de hortali-
ças, uma pesquisa reabilita as daninhas para a alimenta-
çáo; na seçào Cartas, o controle da antracnose. a doença
mais comum do mamão

( 7) A CONQUISTA DA TERRA —Jornalístico de depoimen-
tos e entrevistas

(11) A TURMA DO PICA-PAU — Desenho
( 2) TELECURSO 2o GRAU — Aula de inglês e recap:tulação

semanal
(11) LIGEIRINHO — Desenho
( 7) SHOWBIS — Musicais e variedades Apresentação de

Antônio Emílio
( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
( 9) POSSO CRER NO AMANHÃ — Programa religioso com

o Pastor Miguel Ângelo
(11) SHOW DA PANTERA COR-DE-ROSA — Desenho
( 4) SOM BRASIL — Programa de música regional. Apresen-

taçào de Lima Duarte Hoje: Teca Calazans. Jerónimo
Jardim Waldir Silva. Bentinho. Ranchinho e a dupla
Gilberto e Gilmar

( 9) COMUNIDADE NA TV — Programa da Federação Israeíi
13 do Estado do Rio de Janeiro

(11) LULUZINHA Desenho
( 7) SHOW DE TURISMO — Atrações turísticas do Brasil e

do mundo Apresentação de Paulo Monte
( 6) CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE VÔLEI
( 9) SESSÃO DESENHO — Seleção de desenhos animados
(11) SNOOPY — Desenho
( 4) FESTIVAL DE DESENHOS — Seleção de desenhos

animados
(11) SUPERMAN — Desenho
( 7) SHOW DOS ESPORTES — Atualidades esportivas Apre-

sentaçáo de Elvs Marina
(11) AQUAMAN — Desenho
( 4) DISNEYLÀNDIA — Programa produzido pelos estúdios

de Walt Disney Ho]e O Instinto de Caça do Homem
( 9) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS - Programa de auditório

com calouros, brincadeiras e sorteios
(111 PROGRAMA SÍLVIO SANTOS Programa de auditório

com calouros, bnncadeiras e sorteios

tarde

12:05

12:35
13:00

13:05

13:35
14:00
14:40

15:00

15:30

1õ:45

16:00

16:50

17:00

17:45

( 4) THUNDERCATS — Desenho Hoje A Super Porção do
Poder

( 4) TRANSFORMERS — Desenho Hoje! Fogo no Ceu
( 2) STADIUM — As vagens do esporte amador pe!o munao
( 6) DOMINGO NO CINEMA — filcS Concerto Para Ban-

gladesh
( 4) COMANDOS EM AÇÃO — Desenho. Hcje LuzCâmera

Cobra
( 4) VÍDEO SHOW — Aorese-taçâo ae "aric* P>Uar e <adu

Moiitemo
I 2) FUTEBOL
( 4! AGUIA DE FOGO - Se'.â30 cc~ Jan-M ene Vmcent e

Ernest Sorgnme Episooio ce no;e Fuga de Santa Paula
( 2) ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA - Documentário Ho;e Po

demos Salvar as Baleias?
( 6) CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE VÔLEI
( 2) REINO SELVAGEM -- Documentário Hoie A Terra dos

Totens
( 4) DURO NA QUEDA — Seriado com uee MajO'S Episódio

oe "o:e Astronautas Por Acaso
( 2) M.P B — VAI PASSAR - Musicai Hoje Samba e

Forró
( 4) FARO FINO — Senaao com Jack Waroer- e John

Rubinstem Ed>sooio de hoie Brincando com Fogo
• 2) EXPEDIÇÃO SÉCULO XX - Documentáriá

6) SHOCK 0'ograma jovem Hoje uma entrevista com o
candidato Eauafdo Sup^cv.

! 41 DELOUCACIA DE POLICIA SéfjSoconi Adam West e
Dete Wilcox Episódio de hoje Cuidado Vampiro

noite

12 00 I 2) ESPAÇO COMUNITÁRIO Notioas. nformaçôes e
eventos dos movmentos comunitários

I 6I SESSÃO ANIMADA Sétéçào ae desemos a" Mapas

18:00 ( 2) EU SOU O SHOW >aie:e-a dê jn srtista -cse
Golder Boys (comcacto

( 6! SESSÃO DE DOMINGO EXTRA -Filme O Mistério da
Ilha dos Monstros

18 50 ( 4) OS TRAPALHÕES Programa Humorístico :orr. cí
quatro trapalhões

19 00 ( 2) SETE DIAS — v.v-eaaoes mús.cas e reportagens
20:00 ( 2) NOITE DE JAZZ Musica - je BB. King A: d:

Meola e Paco de Lúcia
I 4i FANTASTICO, O SHOW DA VIDA Apresentação

Sérgio Chaoeiir Hoje Gal Costa. Paralamas do Suces-
so e Rod Stewart

I 6) PROGRAMA DE DOMINGO Programa de variedades
apresentado por Lúcia Veríssimo e Dénny perner Hoje
um perf'1 de Tereza Cnst na Rodrigues com o comoos^tor
Baaen powe u

I 7i ESPECIAL MUSICAL rfojé Domino
21:00 ( 2) SINFONIA N° 4 DE JOHANNES BRAHMS -ierpreta-

aa peiá Oro.esua Sinfônica da Rádio ao Norte Aie-r>âc
com regência de Gunief Wand

( 7i ELEIÇÕES 86 - Escee«< sobre as eleições oeste ano
21 30 i 71 AÇÁO E INVESTIMENTO - jo--.a.is: -O ae entrey s:as e

debates sobre o mercado de capitais Apresentação ae
Luciana Viiias-B® e Gedrgé Vjçfc'

22 00 ( 2) SHOW DE FUTEBOL
( 4) OS GOLS DO FANTASTICO - Os ao s da -oaaaa nos

campeonatos regionais
. 6) PERSONA - Programa de entrevistas apresentado oor

com Rooeto D'Av«a Er)tAstado dê noje Oscar Nie-
meyer Entrevistadores Darcv R-òe^o e José Aparectao
DIA D Joma»s: co èpresentaoo do- 9ei-sa Ribeiro

-to.e a atra Slélá V ?ar>da esue a ccmo a repórter
bestei rol fazenco uma reportagem cor os süper-iieráié
uma entrevista com c Batman e o verdadeiro oono aa voz
ao HejMan

( 9' CAMISA 9 — Deoate esportivo e mesas--eco-cas
Apresentação de u: 0'!arac

(11) SESSÃO DAS DEZ - Filme A Longa V:agem de Voita
22 20 ( 4) ELEIÇÕES 86 A movimentação o: pe-ooo r-e

e e tora e as SSauisas ae Joelmir jSenmg e Le a
Coroe.ro

23:00 i 6) DEBATE EM MANCHETE Programa ce e-i-ev ssas
apresentado oof Amaido Nis^er Entrev stacc ~ • e
Ministro do Interior Ronaldo da Costa Couto

23:07 ( 7) CRITICA E AUTOCRÍTICA - jornalístico ae entrev s:as
e debates Apresentação ce ».:«n Witte P>oe

23:10 ( 41 DALLAS — Ser-aao com j.arry -ao~a- so-sodio ae
no;e O Homem Excêntrico

23 55 (11) PROGRAMA IDÉIA NOVA ornai stirc :rm erfev.s-
:as Apresentação oe Rrae-e Scsiza

00 00 2! SOA NOITE DE JONAS REZENDE
00:05 ( 4) RJ TV — Noticiário loca!
00:10 I 41 MELHORES MOMENTOS As melrores lOgaaas dos

campeonatos regionais
00.30 ( 4) CLASSE A F,ime: Duas Mulheres

rádio JB

AM 940 KHz

JBI — JORNAL DO BRASIL Informa. 7h30mir. 12n30rrv\
18h30min e 0h30mtn Repórter JB Informativo às horas
certas.
Arte Fina: Jazz Às 22h Produção de José Domingos
Raffaelli. Jota Carlos e Celio Alzer Apresentação de Maurício
Figueiredo. Destaques de ho;e Bud Powe!: George .Clark
Cecil Taylor. Jackie McLean, McCoy Tyner e Tommv Fia
nagan.

FM estéreo — 99,7 MHz

( 7)

lOh Reproduções a raio laser Abertura Manfre-
do, op. 115 de Schumann (Giulini 13:361, Sonata n° 46
em Dó maior, de Haydn (Brendei 11:55) 21 Danças
Húngaras, de Brahms (Sinfônica de Londres e Abbado —
48 21). Estudos, op. 25 de Chopin (Duchabie 33 4!
Festas Romanas de Respighi (Dutcit 26 21 i Reprodu
ções convencionais: Concerto n° 25. em Dó maior, para
piano e orquestra, K 503 de Mozart íBernstem e Filarmônica
de Israel — 35.00).

20h - Reproduções a raio laser Magnificat de
Bach (Gardiner 25 46), Concerto para flauta e orquestra,
op. 52, de Busom iNicoiet 9:25). Concerto n° 3. em Sol
maior, para violino e orquestra, K 216 de Mozart {Periman
e Filarmônica de Viena - 25 12), Till Eulenspiegel, de
Richard Strauss (Maaze 15:18: Reproduções convencio
nais: Sonatas L 352, 104 e 4-83 de Scarlatti (Benedeiti-
Michelangeli - 8.40i. Egmont, integra da música inciden
tal de Beethoven (Gundula Janowiiz. Filarmônica de Ber im«-
Karaian 36 40). Quarteto em sol menor, para piano e
cordas, op. 25. de Brahms (Gilels e Quarteto Amadeus ¦
38:52), Introdução e Rondó Caprichoso, para violino e
orquestra, op 28. de Samt-Saens í7uke-mar i 9:1!)

CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA

DR LUIS MONTELLANO

CIRURGIA ESTÉTICA E REPARADORA

FACE - NARIZ - MAMA - CALVfclE E UPOASPIRAÇÃO
AV. N. S. COPACABANA, 664 Sala 809

Tsl*: 256-7577 « 252-9164
CR* 15377

4s

LUSTRES
SPOTS
ABAJURES
HALÓGENOS

PONTO DE LUZ
Iluminação atual

R. MARQUÊS DE S. VICENTE. 61 — TEL.: 274-3921

V—i_J

ADVOCACIA

CIVIL, CRIMINAL. SEPARAÇÕES. INVENTÁRIOS,
COBRANÇAS. MANDADO DE SEGURANÇA

RUA SENADOR DANTAS, 100 GR. 512- CENTRO

R.J. DRa NANCY OLIVE

TEL: 240-5395

•I

$

DEDETIZAÇAO COM MASSA
/_>

TO VA MA

wvtços e*n Hosptarecot, Díwites ^5 auaim
1 ANO DE GARANTIA

Rua da Lapa 200 - Gr 805
Rio de Janeiro

" 
222 3392

j 221-5773

INGLÊS • FRANCÊS • ALEMÃO • ESPANHOL
PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS

NIC AÇA0 ! E LITERATURA • IMERSA0 PARA
Uns estâgiose njercãmbio

TURMAS PEC
DOODOO

[íiíümultilingua
Praça Santos Dumont, n." 62/201 - Gávea - Tel.: 294-3895

FORMIPISO®

/fpORMI\\
ttPLAC//

Revendedor Autorizado

3 vezes s juros

Mão-de-Obra Especializada 247-2807

.£,"n\7/0 Show-Room 227-3147

i/F0RMI\\
UCQ VUJ

Rua Francisco Sá, 65

• 'HCAQAO fONVFRSACAO E * f RA " RA • = s: 'i«
v/iAGENS ES'AG'OS E NTEftCAMSjO t
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FILMES DA SEMANA NA TV

"dia 

1 hora I filme sinopse 

seg 04 
fggUL issstf^s^'i 

c°"tek H"Ji°n- °'°'9e 
s%g»sr»r^r 

J° Ms

Canal O cSPORTp FAVORITO DOS HOMENS (Man's Favourite Sport) amer. 1964. Com6dia. Vendedor de artigos de pesca.que nunca pescou na vida

23h50min cor'1 Howard Hawks Com Rock Hudson, Paula Prenttss  tern que aprender tudo rSpdq para veneer concursc de pescana

t er 05 Canal UMA MULHER INFIEL (La Femme Infidele) fran. 1968, cor, 97 min. dir. Drama. Homem mata o amante de sua mulher. rnas policial acaba

22h15 min Claude Chabrol. Com St6phane Audran. Michel Bouquet, Maurice Ronet. descobrmdo tudo.

Canal PISTOLEIRO EM FUGA (le Traque) fran, 1950, p b. dir. Frank Tuttle Com A?ao. Fugitrvo da Just'?a 'rancesa se es^c ce . ^ada o

23h50min Dane Clark, Simone Signoret, Robert Duke interior do pais, e 6 cagado pela Poi.cia

"qua 
06 Canal 0 ULTIMO PISTOLEIRO amer, cor, dir. Don Siegel Com John Wayne. Western. Fomoso 

|stoleg ^senganado 
petos mWicos reso've

21 h30min Lauren Baca'l. Ron Howard, Bill McKmney. James Stewart. oassar em paz seus ul^mos d'as, mas bandidos nao de.xam

Canal PIRANHA (Piranha) amer. 1978, cor. 92min. dir Joe Dante. Com Bradford Terror Defeito em estagao experimental faz com que muitas
23h50min Dillman. Heather Menzies. Keenan Wynn, Kevin McCarthy. piranhas escapem para ago. onde aevoram

rgu'jBgfrB.TOti.miffi'aimiwi lawwwwBKrssrantEBjacas* mm ,
nui 07 Canal O SUPERVIGARISTA ital, cor, dir. Marcelo Fondato Com Bud Spencer, Comsd'a Vigarista quer vender velho late a alto pre?o. mas acaba

21 h30min Herbert Lom, Jack La Caunne tendo que compr^lo de vol'a do novo dono

Canal NASCE UMA CANTORA, MORRE UM SONHO (Svengali) amer, 1983, cor, Melodrama. Musico mau-car^ter transforma jovem em estrela.mas
22h15min 98mm, dir. Anthony Harvey Com Peter O'Toole, Jodie Foster, Pamela Blair. a mantem afastada do amante. da amil'a e dos smtgos.

Canal DINASTIA DO TERROR (Dawn at Socorro) amer. 1964, cor. dir George Western. Ex-pistoleiro volta a usar suas armas para tirar a jovem
23h50min Sherman Com Rory Calhoun. Piper Laurie. Edgar Buchanan, Alex Nicol. qu^madasjmacs^d^patra^que^^Tia^^^^^^^^^^

sex 08 Canal DESCONGELADO Marli amer, 1985, cor, 93min, dir Wes Craven. Com Mist6rio Depots de anos congelado, homem 6 revvido Seu corpo,
22h15min M<chae: Beck. Beatrice Straight, Laura Johnson, Dick O'Neill. porem foi to^ado ocr *orgas malignas

'Canal 
UCOES MORTAIS iDeaaly Lessons) amer, 1982. cor. 96mm, dir William psttjjio Estranhos crimes acontecem em escola Dara mo?as, e

23h50min Ward. Com Dtane Franklin. Donna Reed. Larry Wilcox. David Ackroyd todos os moradores do lugar sao colocados sob suspetta
"Canal 

OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE (The Four Horsemen'of the Melodrama A 25Guerra coloca em campos opostos dois ramos da

0h05min Apocalypse) amer, 1962, cor, 153min. dir. Vincente Minnelli. Glenn Ford mesma familia. que antes viviam em paz, na Argentina.

Canal GENTlt _iRANO (Billy The <id) amer, 1941, cor, 95mm, dir David M:ier. Western Billy the Kid leva vida pacata no Oeste quando ouadnha
1 h30min Com Robert Taylor. Brian Don!evy, Ian Hunter. Mary Howard mata fazendeiro seu amigo. Billy sai em busca da gang

Canal A CARGA. DA BRIGADA LIGEIRA (The Charge of the Light Brigade! amer, Aventura Na India de I850,dois irmaos se apaixonam pela mesma

3h1 5min 1936 pb dir Michael Curtiz Com Errol Flynn, Olivia De Haviliand mulher. Um deles lidera a cavalaria inglesa.

isab 09 Canal = EBRE DE JUVENTUDE (I Wanna Hold Your Hand) amer, 1978, cor, dir. Aventura Em 1954, grupo de adolescentes do interior vai para
21 h25min Robert Zemeckis. Com Nancy Allen. Bobby De Cicco. Wendy Jo Sperber Nova lorque tentar ver, de qualquer maneira. show dos Beatles.

Canal A CHAMA QUE NAO SE APAGA (Shoot the Moon) amer. 1982, cor, dir. Melodrama. Depois de 15 anos juntos, casal em crise quer se
23h20min Aan Parker. Com Albert Finney. Diane Keaton, Karen Allen, Dana Hill separar. mas as quatro filhas se opoem.

Canal 11 A DESTRUI?AO DE POMP£lA (The Destruction of Dompeu) ital. 1964, cor, Epico Tertus quer derrutar Cesar, mas Marcus Tiberius, sobrinho
23h55min 73min; dir Gianfrancesco Paroitni Com Susan Paget. Brass Hams do imperador. descobre tudo e o denuncia ao tip. Leqendado

Canal A SENHORA E SEUS MARIDOS (What a Way to Go) amer. 1964. cor, dir. J Com6dia Mulher muito rica fate ao seu psiquiatra sobre os sstra..
0h20min 31 Thompson. Com Shirley MacLame. Paul Newman, Robert Mitchum nhos acidentes que sempre aconteceram com seus ex-maridos

dom 10 Canal A >_ENDA DE DAVID iStory of David! amer, 1960. cor, a>r Bob McNaugh Drama bi'b'ico A histdrta dos conflitos entre David e o Rei Saul.
13^ Com Jeff Chand'er, Basil Sidney. Peter Arne

Canal A LENDA DOS BEIJOS PERDIDOS (Brigadoon) amer, 1954. cor. dir Vincente FSbula Dois americanos, perdidos nas montanhas, encontram
0h05min Minnelli Com Gene Kelly. Cyd Charisse. Van Johnson Brigadoon, cidade de sonho que surge um dia a cada s£culo

t S!3 e lima se!e(;ao dos 'times programados para esta semana Acomoanhe a pro- J~~ Recomendacdes
\ao :ompleta. a cada d'a. no Caderno B 

Clínica de Cirurgia Plástica

Br. ©nofre Blorcira

Mestre em Cirurgia pela U.F.R.J. • Member of the International College Of Surgeons
Escultor pela Escola de Belas-Artes

LIPOASPiRAÇÃO. GORDURA LOCALIZADA: ABDOME, CINTURA, CULOTE, COSTAS, BRAÇOS, COXAS, PAPADA, NADEGAS
E GINECOMASTIA (BUSTO EM HOMEM)

CIRURGIA DE REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ABANO, BUSTO (SEM CICATRIZES MEDIANAS)

INCLUSÃO DE SILICONE: FACE (SULCOS, DEPRESSÕES), LÁBIOS, NARIZ, QUEIXO, BUSTO, NADEGAS ACHATADAS

CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES, ACIDENTADOS, QUEIMADOS E TATUAGENS \

CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMO, FRATURAS E CORREÇÃO DOS MAXILARES §

INTERNAÇÃO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO

Rua Pinheiro Machado, 155, Laranjeiras — Tels.: 265-6565 e 245-4545



A SEMANA NA IV

segunda, 4

16h30min — Manchete — Lupu Limpim Clapa
Topo — Estréia Com textos de Maria Lúcia Dahl
e Luia Torres, Lucinha Lins e Cláudio Tovar
tentam entreter as crianças neste programa de
nome esquisito. De segunda a sexta, desenhos
animados e um tema que justifique as fantasias
dos apresentadores. O tema de hoje é O Mundo
Mágico.
17h15min — Globo — Teletema — Mininovela
Em cinco capítulos, uma história escrita por
Ricardo Linhares mas meio parecida com a do
filme Tropclip conta a trajetória de quatro jovens
que querem fazer sucesso Esse Tal de Rock'n-
'rolI fica em cartaz até sexta A direção é de
Boninho e Álvaro Osório. No elenco, Felipe
Martins, Roberto Bomtempo, Julia Lemmertz e
Ernesto Piccolo.
20h — Educativa — Eu Sou o Show - Musical
Em cinco módulos, um por dia até sexta-feira, o
programa mostra a arte do sambista Bezerra da
Silva com participações especiais de Lecy Bran-
dão e Sérgio Cabral

terça, 5

21 h — Educativa As Repórteres Entrevis-
tas A principal autora brasileira de teatro infantil.
Maria Clara Machado, é entrevistada por Tetê
Muniz

B.B.King é a atração da semana no 6

22h20min - Manchete — B.B.King — Musical.
O extraordinário guitarrista norte-americano em
sua recente temporada brasileira.

quarta, 6

21 h — Educativa — Vai Passar — Musical. O
programa homenageia aqueles que saíram de
sua terra para tentar a sorte na cidade grande

quinta, 7

9h — Educativa — Debate Especial Com o
tema A Educação e a Constituinte, transmissão

do debate que reúne autoridades do Ministério
da Educação e representantes de entidades
atuantes no processo educacional, direto do
auditório da Embratel. Fica no ar até 12h
21h20min — Globo — Chico Anysio Show
Humorístico. O cenário do programa de hoje é
uma academia de ginástica. Como convidados
especiais, aparecem Paulo Cintura e Rosita To-
más Lopes.
22h20min Manchete Miele & Cia
Variedades Participação da cantora Verônica Sa
bino e entrevista com o boxeador Maguila.

sexta, 8

21 h — Educativa — Sexta Independente
Musical O pianista Alfred Brendel interpreta o
Concerto n° 4, em Sol Maior, Opus 58 de
Beethoven; e a Orquestra Sinfônica da Rádio de
Saarbrucken, regida por Hanz Zender, mo~"ra
Peer Gynt, de Gneg
22h15min — Globo — Memórias de um Gigo-
lô — Minisséne. Último capítulo.

sábado, 9

13h25min — Globo — Casal 20 Seriado.
Rebaixado do horário nobre para matinê, as
aventuras sofisticadas deste casal de detetives
milionários interpretados por Robert Wagner e
Stephanie Powers ainda provocam boas risadas!
Para nostálgicos de velhos sucessos

SB Golden Cross

¦ H ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE

move/re esn num(6o<

Sem carencia

Consultas e exames sem limite

Sem taxa de inscri<;ao

OTA^—

o°s ^

Utilize somente o telefone do Plantao de Vendas para um atendimento agii

e seguro.

RUA DO OUVIDOR, 60/1007

X
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LIVROS NOVOS E USADOS
COMPRA E VENDA

AVULSOS OU BIBLIOTECAS
A DOMICÍLIO

LIVRARIA ELIZART

AV. MARECHAL FLORIANO 63
233-6024 — 263-7334

Lin^io
a!

N
G

Oferece, em pronta en-
trega, modelos exclu-
sivos em linho. Da fá-
brica para revendedo-
res. Atacado e Varejo.
Representante
LILUBETH
Rua Francisco Sá, 88/
511 — Copacabana
Tels.: 227-9142,
259-4204.

RET 
- 

BAGULHÕES

@ ARQUIVO
ESTANTES

s

0

CADEIRAS

CS o
¦jassajjfc

r*

CALCULADORA
ELETRÔNICA

MESA

PREÇO MAIS BAIXO DA CIDADE

RUA BARÃO DE BOM RETIRO, 53
TEI.Z01-8Z97/Z01 47 95

iW

Pemagreça

287-4888

M 222-6174

corpo • pele 
• cabelo

REOIS

BRINQUEDOS

De: 1.080,

Por: 880,

1 .-.I

INSTALAÇÃO
NO LOCAL

SHOW ROOAA

FÁBRICA

771 8503
B"ígadeiro lima e Silva 312. Caxias — RJ

BOLSA DE CONSUMO CULTURAL

filme:
campeões de bilheteria

1. Os Trapalhões e o Rei do Futebol
(Palácio-2, América, Barra-2). Público:
682.016 espectadores. Renda: Cz$ 8 mi-
Ihões 338 mil 378 na quinta semana.
2. A Hora do Espanto (Lido-1) Público: 574
mil 499 espectadores Renda: Cz$ 8 mi-
Ihões 808 mil 792 na 21a semana.
3. Loucademia de Polícia 3 — De Volta
ao Treinamento (Rio-Sul, Carioca, São
Luiz-1 e circuito). Público: 443 mil 129
espectadores Renda: Cz$ 6 milhões 803
mil 188 na sexta semana.
4 A Lenda (fora de circuito). Publico: 351
mil 97 espectadores. Renda: CzS 5 milhões
334 mil 530 na 103 semana.
5. Um Dia a Casa Cai (Metro Boa Vista,
Baronesa, Condor-Copacabana e circuito)
Público: 307 mil 260 espectadores. Renda:
Cz$ 5 milhões 330 mil na quarta semana.

Fontes: Fox. Colúmbia-Warner. Condor, VIP, Embratflme.
Pa^s Filmes e Franco Brasile^a

teatro

campeões de bilheteria

1 Miss Banana (fora de cartaz) Público: 3
mil 855 espectadores em seis apresenta-
ções.
2. Piaf (Teatro Copacabana). Público: 2 mil
839 espectadores em seis apresentações.
3. Sábado, Domingo, Segunda (Teatro
dos Quatro) Público: 2 mil 594 espectado-
res em seis apresentações.
4 Fedra (Teatro de Arena) Público: 2 mil
406 espectadores em seis apresentações.
5. O Peru (Teatro Ginástico) Público: 2 mil
512 em sete apresentações.
Fonte: SBAT, referente à semana de 16 a 20 de lulho

livros
best sellers

FICÇÃO

1 A Insustentável Leveza do Ser, de
Milan Kundera (Nova Fronteira, 316 pp, CzS
87,90) (1/76).
2. Risíveis Amores, de Milan Kundera(No-
vi Fronteira, 236 pp, Cz$ 53,90) (2 37).
3. O Amor nos Tempos do Cólera, de
Gabriel Garcia Márquez (Record, 429 pp,
CzS 129,90) (0 0).

As Brumas de Avaion, de Marion Zim-
mer Bradley (Imago, 280 pp, CzS 67,80)
(0 0).

Se Houver Amanhã, de Sidney Sheldon
(Rec.ord, 404 pp, CzS 88) (4 37).

NÀO FICÇÃO
1 Só e Gordo Quem Quer. de João Uchoa
Jr (Guanabara. 101 pp, CzS 49) (1 19).

2 Olga, de Fernando Morais (Alfa-Omega,
314 pp, CzS 120) (2/38).
3. lacocca, uma Autobiografia, de Lee
lacocca e William Novak (Cultura, 399 pp,
CzS 120) (3/31).
4. Inflação Zero, de Pérsio Árida, André
Lara Resende e outros (Paz e Terra, 96 pp,
CzS 25,80) (0/14).
5. Mulheres Inteligentes, Escolhas Insen-
satas, de Connel Cowan e Malvyn Kinder
(Rocco, 189 pp, CzS 73) (4/1).
Fontes: Livrarias Argumento, Tempos Modernos, Dazibao
Siciliano. Unilivros, Eu e Você, Riomarket, Eidorado, Timbre
Xanam. Paisagem, Ponto de Encontro. Gutenberg (Niterói). 0
primeiro número entre parênteses indica a posição do livro na
semana passada. O segundo, a quantidade de semanas em
que aparece na lista, mesmo não seguidamente.

rádio
as mais tocadas

RÁDIO CIDADE
brasileiras
1. London London, com RPM
2. Linda Demais, com Roupa Nova
3. Aventura, com Eduardo Dusek
4. Melô do Marinheiro, com Paralamas
5. Coisas do Brasil, com Guilherme Arantes
estrangeiras
1. Yes, com Tim Moore
2. Papa Don't Preach, com Madonna
3. Baby Love, com Regina
4. I Miss You, com Klymaxx
5. New York, Rio, Tokyo, com Trio
FM 105
1. London London, com RPM
2. Yes, com Tim Moore
3. On My Own, com Patti Labelle
4. Agora Eu Sei, com Zero
5. Aventura, com Eduardo Dusek
6. Papa Don't Preach, com Madonna
7. (I'|| Never Be) Maria Madalena, com
Sandra
8. Melô do Marinheiro, com Paralamas
9 Conselho, com Almir Guineto

10. I Miss You, com Klymaxx

discos

parada de sucessos

1 Selva de Pedra, Internacional — Vá-
rios (1,4)
2. Zeca Pagodinho — Zeca Pagodinho
(3/13)
3. Selvagem? — Paralamas do Sucesso
(2/9)
4. Roupa Nova — Roupa Nova (4 10)
5. Atrevida — Fafá de Belém (8 12)
6 Anos Dourados — Vários (5 7)
7. Alô Malandragem, Maloca o Flagran-
te — Bezerra da Silva (6 9)

Radio Pirata ao Vivo — RPM (0 0)
Trem da Alegria — Trem da Alegria

(0.9)
10 Caxambu — Almir Guineto (0 0)
Fonte Nooem O Dnmeiro numero entre parênteses r-c ca 3
oosição do LP na semana cassada. O segundo, na quarítássemanas o LP esta na nsta mesmo não sègudámente
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OSCAR
Melhor

Maquilagem

DESARMADO E PERIGOSO

Eu, Mestre Chuin,
cismarei a i <kc.

Remo, ,i í in<> nrte ch
pôr a inteligência

<h iniii (Ir) (Orça.

OKorr
APOIO: TV S CANAL 11

IA* « CINEMA Eft MflIQR DIVfRSftl

5'HIRA TAMBfM

Nunca se sabe quem é nosso anjo da yuardà.

opuon L»~>« P^vóucs* •* C*^*cé* CAWY M£0C^ttAY
ENGCLBCfW SUMNER CXIKES

"TK Mt*Vtm.T mO"LCWlS SMITH JAHC KAC2MAPCX MSOH GC&HCX

INFMfl Efl MflIPB DIVERSÃO

BW.*1

CINEMA

ancamentos

QUANDO PAPAI SAIU EM VIAGEM DE NEGÓCIOS (Otao
na Sluzbenoh Putu), de Emir Kusturica Com Moreno D'E
Bartolli. Miki Manojtovic, Mirjana Karanovic. Mustafa Nadare-
vic. Mira Furlan e Davor Dujmovic. Studio-Gaumont Copa-
cabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900I 14h.
16h30min, 19h, 21h30min Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-
8349i 19h. 21h30min (14 anos),
Na Iugoslávia do início da década de 50 dizia-se das pessoas
presas por razões políticas que tinham saído em viagem de
negócios. A partir da visão de um menino de 6 anos, o filme
conta a história de seu pai que foi preso por suas aventuras
extraconjugais mas que a família, sempre capaz de perdoar,
faz crer que fora por motivos políticos. Produção idgoslava de
1985

ACADEMIA DE GÊNIOS ( Real Genius), de Martha jcoolid-
ge Com Vai Kilmer, Gabo Jarret, Wiiliam Atherton e N/lichelle
Meyrinki Bruni-lpanema (Rua Visconde de P'raiá, 371 —
521-1690), Art-São Conrado 1 (Estrada da Gavea, 899 —
322-07461: 14h, 16h, 18h, 20h. 22h Art-Casashopping 3
(Av Alvorada. Via 11. 2 150 — 325-0746!, Bruni-Tijuca flua
Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): 15h. 17h, 19h, 21h.
(Livre)

Comedia sobre um grupo de alunos aue freqüentam a Pacific
Tech, uma das mais rigorosas escolas de ciência avançada.
Em meio a excelências com raios laser, -jttravoleta e energia
nuclear, um grupo de alunos se diverte aplicando os ~ais
insólitos trotes nos colegas. Produção americana oe 1985

REMO: DESARMADO E PERIGOSO (Remo Unarmed and
Dangerous) ce Gu\ Hamilton Ce— r-ed Ward Üoêj Grey
Wiiford Brimley, J A 3reston George Coe e Charles Cioff
Leblon-1 (Av, Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048;. Copacaba-
na (Av Copacaoana, 801  255-0953 São Luiz-2 Rua ee
Catete. 307 — 285-2296'. 15h, :Í7h10mm 19h20m»n,
21h30mm Palácio-1 'Rua do Passeie 4C 240-6541 14h,
16h10min, 18h20nnm. 20h30rr,;n Madureira-1 Pus Dagmar
da Fonseca. 5^ — 390-2338' 18H50mir 2m Barnos (Rua
Leópbiâini Rego, 52 — 230-1889» 14h3Ômin. 1g^40mirí
18h50mm. 21n. Odeon (Praça lylahatma Ganahi, 2 - 220-
3835' 14h30m"\ 16^tÕmin 18h50n r 21b Coe-, so~
dolby-stereo em todos es cinemas exceto no cinema
Ramos '14 anosi
Um policial nova-iorquino e recrutado para urfi se^' ço alta-
mente secreto. Depois de uma cirurgia que ee muda a
¦dentidade. ele deve liquidar um berigòso assassino, em se^
esconderijo Mas no iocai ele encontra apenas fam velho
coreano, o ultimo mestre v vo de Sinanju. a o- ger das artes
de sobrevivência O orientai passa a ser o mesre parceiro e
amigo que o protegera das aberrações da cultura ocidental
Produção amencana

O HOMEM DO SAPATO VERMELHO (The Man With One
Red Shoe). de Stan Dragoti. Com Tom Hanks, Dabney
Coleman. Lori Singer, Charles Durn.ng Carne Pssher, Ed
Herrmann e Jim Beiüshi Studio-Gaumont Catete Rua ac

Catete. 228 — 205-7194' Roxy (Av CopacaBàna 945 -
236-6245' 14h10min; I6n 17h50mm, 19h40min. 21h30m n
America (Rua Conde de Bon('m, 334 —- 264-4246) Barra-2
(Av das Américas 4 666 — 325-64871, Leblon-2 'Av Atau fc
de Paiva, 391 — 239-5048' ISnlOmin. 20h; 21h5ü" "
anos».
Comédia de espionagem Um jovem violinista dèsen barca
de um avião calçando sapatos vermelnos e várias s tuações
estramas cassam a acontecer Eie conhece ..ma ce a i _
e algumas 'iguras sinistras que invadem seu apartame'
Tentando seivar-se de uma estranha conspiração é ajudado
peia mulher que acaba apaixonando-se por ete Rroduça
amencana de 1985.

COM LICENÇA, EU VOU A LUTA Bras le rc de L
Com Fernanda Torres. Marietl Severo Car os Augustí Stra2
zer. Regina Ido |àna. Voianda Cardoso e Tàr.? 3c>. Art-
Copacabana íAv, Copacabana 759 235-1895 Art-Sâo
Conrado 2 (Estrada da Gávea, 899 - 322 1258 Largo do
Machado 2 i Largo do Machado. 29 - 205-jÇÕ42) '4-.,.
16h. 17h30m>n. 19h 20h30min. 22r. Art-Casashopoing-2
lAv Alvorada, Via 11. 2.150 -- 325-0746 An-T.juca
Conde de Bonfim. 406 - 254-9578' Art-Madureira Shop
pmg Center oe Maaureira 390-182" Paratodos (Rua
Arquias Cordeiro. 350 — 281 3628' I5e 16h30rr '»%.
19h30min. 21 n, Pathe (Praça Flor.ano 45 220
13h30min. 16h. 17h30min, 19h 21h30m;n 14 anos
Baseado no livro autobiográfico de E: ane Mac e c ' m.ç
mostra o dia-a-dia de uma «jj(lia de classe média rw Bdora
de Nilópoíis na Baixada Fluminense Ado;escee:e- filha de
um militar, Eiiane luta contra a opressão aa 'am lia aue nâc
aceita seu namoro com um homem mais velho desqu tade e A
com dois filhos Não podendo conta- com o aoo-o dr V
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ninguém, eles são obrigados a fugir para o interior com
documentos falsos na tentativa de organizar sua própria vida
Produção de 1985.

FIO DA SUSPEITA (Jagged Edge), de Richard Marquand
Com Glenn Close, Jeff Bridges, Peter Coyote, Robert Loggia,
John Dehner, Leigh-Taylor Young e Michael Dorn. Coral
(Praia de Botafogo. 316): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

A bonita e rica herdeira de um jornal é encontrada brutalmen-
te assassinada em sua casa de praia, juntamente com o
marido que é levado para o hospital em estado de choque e
semiconsciente. Uma advogada, que abandonou a promoto-
ria, aceita defendê-lo mas antes precisa ter certeza de que ele
não é culpado. Produção americana de 1985.

UM SONHO DE DOMINGO (Un Diamanche a La Campag-
ne). de Bertrand Tavernier. Com Louis Ducreaux, Sabine
Azema, Michel Aumont, Genevieve Mnich e Monique Clau-
mette. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281): 15h, 17h. 19h. 21 h
(Livre).
Baseado no livro Monsieur Ladmiral va Bientôt Mourir, de
Pierre Bost. A ação se passa em um único dia, um domingo
de verão, quando um velho pintor de 75 anos recebe a visita
de seus dois filhos, em sua casa no campo. Produção
francesa de 1984.
UM DIA A CASA CAI (The Money Pit), de Richard Benjamin.
Com Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godunov, Mau-
reen Stapleton, Joe Mantegna e Philip Bosco Metro Boavis-
ta (Rua do Passeio, 62 — 240-1291), Baronesa (Rua Cândido
Benício, 1.747 — 390-5745): 14h. 15h50min, 17h40min,
19h30min, 21h20min. Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo
do Machado, 29 — 205-6842): 14h30min, 16h20min,
18h10min. 20h, 21h50min Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
422 — 264-5246), Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-
6487): 14h50min, 16h30min, 18h10min, 19h50min,
21h30min, 22h. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-
4544): 14h30min. 16h10min, 17h50min, 19h30min,
21h10min. (Livre). Com som dolby-stereo em todos os
cinemas exceto no Baronesa.
Comédia com a marca registrada de Steven Spielberg. Um
advogado de grupos de rock e uma violista de orquestra
sinfônica vivem provisoriamente na casa do ex-mando dela
Pensando em morar juntos, eles compram uma casa por uma
verdadeira pechincha, mas logo começam os problemas
porque a casa está cheia de defeitos e ameaça desabar sobre
eles. Produção americana de 1985.

A HORA DO ESPANTO (Fright Night), de Tom Holland
Com Chris Sarandon, William Ragadale, Amanda Bearse.
Roddy McDowall, Stephen Geoffreys e Jonathan Stark Lido-

(Praia do Flamengo, 72): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. (16 anos).
Um rapaz de 17 anos leva uma vida normal até o dia em que
descobre que um vampiro se instalou na casa ao lado. Nem
sua mãe, nem sua namorada, nem seus amigos querem levá-
Io a sério até que ele resolve investigar por conta próDna
Filme de terror bem-humorado Produção americana

OS TRAPALHÕES E O REI DO FUTEBOL (Brasileiro), de
Carlos Manga. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum,
Zacarias, Pelé, José Lewgoy, Milton Moraes e Luiza Brunet
Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541), América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246), Barra-2 (Av das
Américas, 4.666 — 325-6487): 13h30min, 15h. 16h30min
Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666) 15h. 16h30min. I8h,
19h30min.-21 h. Palácio (Campo Grande): 15h, 16h25min.
17h50min, 19h15min Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonse
ca, 54 — 390-2338): 14h. 15h30min, 17h Bruni-Méier (Av.
Amaro Cavalcante, 105 — 591-2746) 14h, 15h20min.
16h40min, 18h, 19h20min, 20h40min. (Livre)
As aventuras dos quatro trapalhões às voltas com os bastido-
res do futebol. Um dos dirigentes faz o possível para que o
time perca o campeonato para desacreditar o presidente do
clube Mas com a ajuda de um repórter esportivo, que
assume o lugar do artilheiro contundido, o clube acaba
campeão para desespero dos cartolas que nada faturam
politicamente. Produção de 1986.

HE-MAN — O SEGREDO DA ESPADA MÁGICA (He-Man
— Secret of the Sword), desenho animado de Ed Friedman.
Lou Kachivas, Marsh Lamore, Bill Reed e Gwen Wetzler
Barra-3 (Av das Américas. 4 666 — 325-6487) 13h30min
Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048) 14h30min,
16h10min Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025):
de 2a a 6a, às 15h. 16h40mm, 18h20min, 20h Sábado e
domingo ás 14h, 15h40min. 17h20min, 19h, 20h40min
Veneza (Av Pasteur. 184 — 295-8349) 15h. 16h40min
(Livre).
Longa-metragem com a conhecida história do Super-Herói
dos desenhos da televisão O Príncipe Adam, através dos
poderes de uma espada mágica, transforma-se em He-Man
para lutar contra a Horda, um grupo de rebeldes Nesta
aventura ele conta com a ajuda de sua rmã gêmea Adora,
que, também tem super-poderes e se transforma na corajosa
She-Ra. Produção americana de 1985

LOUCADEMIA DE POLÍCIA 3 — DE VOLTA AO TREINA-
MENTO (Police Academy 3: Back in Training) de Je-ry
Paris Com Steve Guttenberg. Bubba Semith, Davtd G'af.
Michael Winslow. Marion Ramsey e Leslíe Easterbroo'. R>o
Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 274-4532;
14h50min. 16h30min, 18h10mm Carioca 'Rua Conde de
Bonfim. 338 — 228-8178) São Luiz 1 ;Dua do Catete 30" A
285-2296): I4h50min. 16h30mm 18h!0min, fflh50mín V
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WARNER BROS.

E"COBRA"

DECLARAM GUERRA

CONTRA A PIRATARIA

DE VIDEOCASSETES.

Quando 
"STALLONE • COBRA" — a nova produção da Warner Bros.

estrelada por SYLVESTER STALLONE for lançada no território brasileiro

no dia 07 de Agosto de 1986 em mais de 60 cinemas, cada cópia portará
um código de identificação que irá possibilitar descobrir-se imediatamente

a reprodução ilegal em videocassetes.
Esta marcação, codificada eletronicamente e em série — que não

é facilmente visível —, é, no entanto, perceptível em todas as cópias

piratas do filme para video, e subseqüente transferência de video para
video, inclusive nas cópias tiradas das telas de cinemas com uma câmera

de video, permitindo, portanto, que se descubra, desde logo, quais
as cópias do filme original que foram usadas para a pirataria.

A Warner Bros. está determinada a proteger todos os seus direitos

e a integridade deste importante lançamento — em todas as suas formas

de utilização —, e irá processar judicialmente todos aqueles envolvidos

na reprodução clandestina, na distribuição comercial ou em atividades

públicas 
"sem 

fins lucrativos", bem como na exibição ilegal de cópias

fraudulentas.
Em conjunto com a União Brasileira de Video, a Warner Bros. oferece:

— um prêmio de Cz$ 5.000 cinco mil cruzados, por informação referente

a 
"STALLONE - COBRA", que permita processar-se qualquer pessoa

ou pessoas incriminadas nas atividades ilegais acima referidas,

fj- um prêmio de Cz$ 1.000 (hum mil cruzados) por cada uma das 15

primeiras cópias piratas de 
"STALUDNE - COBRA" recebidas até

15 de Setembro de 1986.
Para maiores informações, favor comunicar-se com a UBV (Rio) pelo

telefone (021) 240-2326. (A atenção da Sra. Hilda).

0 assunto será mantido em sigilo.
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CONHEÇA O EINSTEIN DOS ANOS 80

Quando o professor rouba sua maior invenção,
ele transforma a vingança numa comedia.

Quando ele fica zangado, ele não se iguala...
ele se torna mais criativo. HORÁRIOS

DIVERSOS
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Para todo mundo que já esteve completamente
apaixonado e totalmente endividado.
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?1h30min Ópera-2 (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945):
14h. 15h40min, 17h20min. 19h 20h40m.n 22h2°min Ma-
dureira-Z (Rua Dagmar da Fonseca. 54 _ 390-2338):
14h20min 16h 17h40mm. 19h20min. 21 h. Barra-3 (Av. das
Américas 4 666 - 325-6487): 15h20m,n. 17h. 18h40min.
20h20miri 22h Palácio-2 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541)
18h10min 19h50min. 21h30min (Livre)
Terceira comédia da série com os mesmos personagens
aaora às voltas com um problema administrativo. Por fa.ta de
verbas, o Governador ameaça fechar a Academia de Polícia e
o primeiro grupo de treinamento volta à escola para ajudar os
novos recrutas num teste final de competência do qual
depende o futuro da Academia. Produção americana de 1985.

reprises

RAN (Ran) de Akira Kurosawa. Com Tatsuya Nakadai. Akira
Terão Jinpachi Nezu. Ryu Daisuke. Mieko Harada. Yoshiko
Mvazaki e Masayuki Yui. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros. 1.426 — 274-7999) 20h, 22h30min. Ate quarta.

Ran3que significa caos ou desordem, é uma adaptação livre
do Rei Lear de Shakespeare. Situado no século XVI, no
Japão medieval submetido às contínuas guerras entre os
clãs conta a história de um grande Senhor que velho e
cansado decide ceder o poder a seus três filhos, indicando o
mais velho para sucedê-lo à frente do cia. A inveia. a
rivalidade e o ódio entre os irmãos acabam em luta sangrenta
e fratricida o que leva o velho pai ao desespero e loucura.
Produção japonesa de 1985. Oscar de Melhor Vestuário

SEMANA FRANÇOIS TRUFFAUT — Hoje Amor aos Vinte
Anos (L'Amour Pà Vingt Ans), de François Truffaut. Renzo
Rossellini, Shintaro Ishihara, Mareei Ophuls e Andrzej Wajda
Com Jean-Pierre Léaud. Eleonora Rossi-Drago e Barbara
Lass Cineclube Estação Botafogo (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 286-6149). 16h. 18h. 20h, 22h. (14 anos).

Um filme de
LUI FARIAS

Baseado no livro de
Ehane Maciel

com
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UM FILME DE
UBERTO MOID
PRODUÇÃO
SKY LIGHT 14 ANOS
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Filme dividido em cinco episódios contando histórias de amor
entre os jovens. O episódio de Truffaut chama-se Antoine et
Colette. onde é retomado o personagem Antoine Doinel
criado no filme Os incompreendidos. Produção francesa,
em preto e branco, de 1962.

A HISTÓRIA OFICIAL (La Historia Oficial), de Luis Puenzo
Com Norma Aleandro. Hector Alterio, Analia Castro e Chun-
chuna Villafane Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532): 20h. 22h. (10 anos).
A história recente da Argentina mostrada através de um casal
bem-sucedido — ele, um alto executivo e ela, professora de
História, com uma filha adotada de cinco anos Aos poucos a
mulher vai tomando conhecimento da realidade á sua volta e
descobre, horrorizada, que o marido tem ligações com as
forças paramilitares e a filha é uma das milhares de crianças
que foram afastadas dos verdadeiros pais, presos e tortura-
dos pela ditadura militar. Produção argentina de 1985, que
ganhou o Oscar de melhor Filme Estrangeiro.

MOSCOU NÃO ACREDITA EM LÁGRIMAS (Moskva Sle-
zam Nye Verit). de Vladimir Menshov. Com Vera Alentova,
Aleksei Batalov, Irina Muravyova. Aleksandr Fatiushin e Yuri
Vasiliev Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro 502 — 256
4588): 14h30min, 16h50min, 19h10min, 21h30min (14
anos|- j
Uma mulher jovem e atraente vem para Moscou em busca ae
uma vida melhor. Embora bem-sucedida profissionalmente
não teve muita sorte em sua vida particular Ela conhece um
homem por quem se apaixona mas é abandonada quando fica
qrávida. Sozinha, tem que criar e educar a filha, trabalhar e
estudar até conseguir mais tarde rearrumar sua vida, profis-
sional e sentimentalmente Produção soviética de 1980

GOLPE DE TIRAS (Les Ripoux). de Claude Zidi Com
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Regine, Grace de Capitani
e Claude Brosset. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63
- 227-9882): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. 116 anos).
Comédia sobre dois policiais obrigados a trabalhar juntos,
embora adotem métodos de trabalho completamente dife-
rentes Um deles convive com os vigaristas cometendo toda
a sorte de irregularidades e transações O outro representa o
mérito, a integridade e o escrúpulo Entre eles aparece a
figura de uma mulher obrigando-os a agir com cumplicidade e
completa amoralidade. Produção francesa.

UM DIA NAS CORRIDAS (A Day at the Races) de San
Wood. Cem os Irmãos Marx (Groucho, Chico e Harpol, AHan
Jones, Maureen 0'Sullivan, Margaret Dumont, Leonard Cee-
ley e Douglas Dumbrille. Paissandu (Rua Senador Vergueiro.
35 — 2654653). 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. (Livrei
Comédia maluca tendo como centro da ação a tentativa de
salvar um sanatório da falência O namorado da oroprietária
tenta salvá-lo apostando nos cavalos mas não leva muita
sorte até que. com a ajuda dos irmãos Marx, consegue
desmascarar o chefe de uma gang que atua no prado
roubando e enganando os apostadores Produção americana
de 1937.

AS AVENTURAS DE ROBIN HOOD (The Adventures of
Robin Hood). de Michael Curtiz e William Keighley Com
Errol Flynn, Olivia de Havilland, Claude Rains, Basil Rathbone
e Patrick Knowles. Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 552-
4945) 14h 16h 18h 20h. 22h. Tijuca-Palace 1 (Rua Condê
de Bonfim.' 214 — 228-4610) 15h. 17h. 19h, 21 h (Livre)
Na Inglaterra, em plena Idade Média, o poder está nas mãos
do Príncipe João. enquanto Ricardo Coração de Leão está nas
cruzadas O rei Ricardo é preso e o trono usurpado por João
É quando Robin Hood resolve lutar para pagar o resgate
pedido para a libertação do rei. Escondido nas florestas de
Sherwood ele rouba dos ricos para dar aos pobres e depois
de várias lutas consegue trazer o rei de volta ao castelo de
Nottingham. Produção americana de 1938 ganhador dos
Oscar de melhor montagem, melhor direção de arte e melhor
música original.

A GATA BORRALHEIRA (Cinderella). de Wilfred Jackson.
Hamilton Luske e Clyde Geronimi Produção dos estúdios de
Walt Disney Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim 615). 1
15h20min, 16h40min. 18h. (Livre).
Desenho animado baseado no clássico de Charies Perrault .
pequena Cinderela é criada como escrava pela madrasta e
pelas irmãs e impedida de ir às festas Com a ajuda de uma
fada ela consegue transformar-se numa linda princesa e r a
um baile no castelo. O príncipe apa'xona-se por eia mas a
meia-noite o encanto termina e ela precisa fugir, deixando
seu pequeno sapato de cristal esquecido nas escadarias do
palácio Produção americana de 1949

UM TIRA DA PESADA (Beverly Hills Cop). de Martin Brest
Com Eddie Murphy. L.sa Eilbacher. Steven Berkoff Judge
Reinhold e Ronny Cox Coper-Tituca .Rua Conde de Bonfi n.
615) 19h30min, 21h20min. (14 anos)
Um detetive da polícia de Detroit está de férias em i Be e ly
H.lls e aproveita o momento para tentar descobrir o assassino
de seu amigo Metendo-se em Várias confusoes. ele acaoa
sendo perseguido pela policia e pelos marginais oa cidade
Comédia americana

O SOL DA MEIA-NOITE (White Nights) de "ayjor H#ford
Com Mikhail Baryshnikov. Gregory H.mes. Jerzy Skgimows

ki. Helen Mirren e Geraidine Page Lido-2 (Praia do rlamengo,
72), Jóia (Av Copacabana. 680) 14h i6h30mm. 19h.
21h30min. (10 anos).
Um bailarino russo dissidente nos Estados Unidos fez uma
viagem ao Japão, quando o avião é obr«gado a um pouso de
emergência numa base secreta da Sibéria imediatamente
descoberto pelas autoridades russas, é obrigado a permane-
cer no pais e voltar ao balé Kirov. de onde saíra Arquitetando
um piano de fuga. eie consegue a ajuda de um a-' er c.a-o que
desertara da guerra e estava casado com uma russa. Prpdu-
çáo americana de 1985. Vencedor do Oscar de Melhor
Canção Say Vou, Say Mei

A DAMA E 0 VAGABUNDO (Lady and the Tranripl
desenho animado de Walt Disney Art-Casashopping 1 ;Av

Alvorada. Via 11. 2 150 325-0746: 14h -5h20m.r
16h40mm, 18h (Livre'
Desenho animado contando a história de amor entre - -
cadeia de luxo e um cào vira-la-tf que vive nos becos
Produção amencar.a

extra

LIMITE (Brasileiro de Mário Peixct " 0:ga 3reri
Tacana Re: Rau' Sc^r.oor, Brútils Pedreira Cjarmém SaWiòd
e Mário Pexoto Sala Dezesseis do CinerJube Estação
Botafogo rRua S/oluntá' os cia Pátria 88 — 286-6149) ' r
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UM FILME QUE VAI FAZER

ISUA CABEÇA... ROLAR

TIM RESCALA
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THEREZA MASCARENHAS
JOFRE SOARES

CARLOS KROEBER
GIANFRANCESCO
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UUIZ ARMANDO QUEIROZ

IIS@EBBOAVI *TA¦ »« «-*»»•¦<>

I I I I'll

I IPflNEMft I

IfeM I



ftmanM I

iMUMittKZA

11 Mft 

|g|N

wwbiiict t^mrnim u>u woouco cc wumuLotY um rum, cc xmr rmm ¦-rouct tcMXttr Mnodnwa' m»*irwwnww Mii »MTM
pw«(w h«kl«wjm iMMOMMMOFr uaut CAamwuow wrirwc wiuawrij
!iiC0)IC«TCCMn>MMT MM M <000*01 <MTNCI<MO<KLMH

ArfWWM M (KM QtMCOHO »VwM*. * f«t*. KAJLVOKT »«**¦ «•

g 
¦-¦f^«tn!1iMlii.,.l.llil:lilllliillilMI

UK

i9HVK&

||^HM$iI«
FJnn 

JjglS

ItSeKB 
'MW

B4i^^^§y^^^iUTHB0NERMS*<QwicMTg'>wi^'|e<w

«o^^pu

imus ny

CORRIDAS
Jhx^aie ALLAN JONES | CJaj&ORA—|

SAM WOOD MAuatwirstiUJVAN [ LMVRE 1

~ZZ ~— uma obra-pn^*^^
ll/fo 3-S-7-9-.. ^BERTRANDTAVERNIER

JM 

SONHO

aiajjgSfeg^^3
£-4-fi8 >C h: y-

huji onrrmn

M K^ShH

QUANDO PAPAI

MELHOR FILME
FESTIVAL DE CANNES

Censura
uvgg

TECHUCOLOT ^

mIonerIs XCMAB cuia i Wtll»M (SGUTí

faissavimudiu HOJE

_IU*UIM.KM v«r«Jrao,»i„  1'lfi £*

CORRIDAS

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
HOJE

Mi 4MB
«-4Í-I» li

0 maforfifme </ewao9
os tempos/

As Aventuras de

»&£&&• Fiynn

díHillANI)

SMUMooo cgwniA,
.OMWHOOlKIfBO/

aauHVAwsim

A 6ENIALIDADE CÔMICA
DOS

v(íaV£ C0

IMUS

direção Je ALLANJONES
SW WOOD MAURfüJffSULUVAK

HORÁRIO
200-4 30-700-9 30

W50

53333

16 ANOS

NITERÓI (717-9322! — Loucaderfua* de Policia 3 — De
Volta ao Treinamento com Steve Guttenberg As
14h20min, 16h, 17h40min. 19h20min, 21 h. (Livrei

GUERREIROS DE FOGO (Red Sonja). de Richard Fleischer.
Com Arnold Schwarzenegger. Brigitte Nielsen, Sandahl Berg-
man. Paul Smith. Ernir Reyes;Jr„ Ronald Lace e Pat Rach
Bristol (Av. Ministro Edgar Romero. 460 — 391-4322!
14h30min, 16h10min, 17h50min. 19h30min, 21h10mm. (10
anos).
Na era dos bárbaros uma jovem vê sua família ser brutalmen-
te assassinada e jura vingança. Através de uma misteriosa
aparição, ela é investida de poderes extraordinários, mas em
troca jamais poderá amar um homem, a menos Que ele a
vença numa luta Produção americana
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21 h Ate quarta. A sala tem lugares numerados e as reservas
devem ser feitas pelo telefone
0 ' me que tem produção, 'oteirc e momagem de Mário
Peixoto já ê considerado um clássico embora nunca tenha

cio exibido comercialmente. A cópia, que sofreu alterações
com o :empo. passou por um processo de restauração para
ser exibida; atualmente. Produção em preto e branco de 1931.

ARTE-UFF Hoje O Jardim dos Finzi Contini. com
Dominique Sanda às 16h. 17h50min. 19h40rr.in. 21h30mm
(14 anos)
ICARAI (717-0120) — Remo — Desarmado e Perigoso, com
Fred Ward Às 15h, 17h10min, 19h20nin, 21h30min. Com
som dolby-stereo. (14 anos).

CINEMA-1 (711-9330) — Com Licença, Eu Vou a Luta. com
Fernanda Torres. Às 14h30min, 16h, 17h30min, 19h,
20h30min, 22h (14 anos).

Niterói CENTRAL (717-0367) — Os Trapalhões e o Rei do Futebol,
com Renato Aragáo. As 14h, 15h30mín 17h. r.Livre). Remo
— Desarmado e Perigoso, com Joel Grey. Às 18h50min.
21 h. (14 anos)WINDS0R 717-6289! - Academia de Gênios, com Vai

Kilmlí Às 15h. 17h, 19h, 21 h (Livre).
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TEATRO

último dia

A BANDEIRA DOS CINCO MIL-REIS — Texto de Geraldo
Carneiro Direção de Aderbal Júnior. Com Marco jjfenini.
Maria Padilha, Diogo Villela, Ariel Coelho. Cláudio Gaya e
outros Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 400 (275
6695) De 4a a sáb. ás 21 h30min, dom. ás 19h Ingressos 4a a
CzS 60,00; 5a a CzS 80.00 e CzS 50.00. estudantes. 6a e dorr
a CzS 80.00, sáb a CzS 100.00 Duração 2h10min (14 anosi.

CHOPES BERRANTES - Texto de Fátima Valença Direção
de Alice Viveiros de Castro Com Alice Viveiros de Castro,
Charles Myara, Ettore Zuim, Gilson Barbosa, Nadia Carvalho e
outros Teatro Caciida Becker. Rua do Catete, 338 '265
9933). De 4a a dom, as 21 h. Ingressos 4a, 5a e dom a CzS
40.00 e 6a e sáb a CzS 50.00 A partir das 20h30mm serviço
de bar feito pelos atores. Duração 1h30min (16 anosi

GIGI ESPECIAL — Texto de Angela Herz Direção de Helder
Carneiro Com Angela Herz, Marcello Marques. Valéria Rowe-
na, Jena Kopelman e Egberto Alcary Concepção plástica de
Marcello Marques Sala Monteiro Lobato anexo ao Teatro
Villa-Lobos, Av Princesa Isabel, 400 (275-6695). De 6a a dom,
às 21 h Ingressos a CzS 40,00 e CzS 30,00. estudantes
Duração 1h (14 anos).

continuacoes

MORTE NA CHÁCARA Texto de Carlos Henrique Esco-
bar. Direção de Paulo Afonso de Lima Com Cláudio Gonzaga,
Momque Alves, AlmirTelles, Isolda Cresta, Regina Rodrigues
e outros Teatro Glauce Rocha Av R'0 Branco, 179 (220-
0259). De 4a a sáb. às 21 h e dom às 19h Ingressos 4a, 5;'e
dom a CzS 40.00: 6a e sáb a CzS 50.00 Estudantes de 4a a 6U
e dom a CzS 25,00 Duração: 1h40m>n '18 anos).

AÇÃO ENTRE AMIGOS - Texto de Márcio Souza Direção
de Paulo Betí- Com Jacqueline Laurence, Luiz Carlos Arutin,
Andréa Beltrão. Antônio Grassi. Mário Cesar Camer e outros
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794;
De 4a a sáb. às 21h30mm; dom às 18h30miri e 21 h
Ingressos 4a, 5a e dom a CzS 70,00, 6a a CzS 80,00 e sab a
CzS 100,00
AMIZADE DE RUA — Texto de Fausto Fawcett e Hamilton
Vaz Pereira. Direção de Hamilton Vaz Pere<ra. Com Lena
Britto, Cristina Aché, Patrícia Pdiar. Luiz pjçolau Rodolfo
Bottmo e outros Teatro Cândido Mendes Rua Joana
Angélica, 63 2a e 3a, às 21h30mm, 6a e sáb. às 24h.
Ingressos a CzS 60,00
O AUTO DA COMPADECIDA Texto de Anano Suassuna
Com o grupo Magia Jovem Sáb e dom. as 21n no Teatro
Armando Gonzaga Av Mal Cordel de Farias. 511 Via!
Hermes Ingressos a CzS 30,00
A CAMA COR DE ROSA Texto de Gug^ Olmecha
Direção de Cláudio Cunha Com Simone Carvaino e Cláudio
Cunha Supervisão de At 'lio Riccó Teatro Senac j3
Pomoeu Loureiro. 45 (256-2641) De <ia a 6a às 21h30mir
=áb. ás 20h e 22h15min; dom. às 19^ e 21h Ingressos 4"e 5-
e dom a CzS 70,00, 6a e sáb a CzS 90.00 Duração: 1h50mir
(18 anos!

DENISESTOKLOS EM TRÊS TEMPOS Programa isa63
Habeas Corpus, sáb. Elis dom Um Orgasmo Adulto
Escapa do Zoológico Teatro Glaucio Gill Pça Cardea'
Arcoverde. s n° (237-7003) De 4a a 6a. às 21h30min, sáb. às
20h30min e 22h30min e dom, ás 20h Ingressos 4a, 5a e dom
a CzS 80,00 e 6a e sáb a CzS 100.00. Até d-a 17 de agosto
DIREITA, VOLVER Comedia de Laure Cesar Muniz
Direção de Rooerto Frota. Com Mauro Mendonça. Rosamsr.a
Murtinho, Priscila Cama-go. Eloo Romar e Ana Mana Nasci-
mento Silva Teatro Mesbla Rua do Passeio. 42 (240-6141)
De 4a a 6a. às 21 h sab , às 20h e 22h30min e dom às18he
20h Inaressos 4a e 5a, a CzS 60,00, 6a e dom , a CzS 80,00 e
sáb a~CzS 100.00
O DRAGÃO DA NEBLINA - Texto de Giuseppe Rederiaii
Direção de Enor Silvan: Com o grupo La Baracca Valéria
Bocomino. Paola Fion. Donati Bruno Cappagli e G:ovann
Bocomino (elenco italiano) e Glória Melgaço. Migue! Resen-
de Renato Tameirão (elenco brasileiro) Teatro Dulcina, Rua
Aicmdo Guanabara. 17 (220 6997!. De 4a a sáb. às 21 h; dom,
ás 19h Ingressos 4a, 5a e dom a CzS 60,00, vesp de 5a a CzS
40.00 e 6a e sáb a CzS 80.00.
ESCOVA DE DENTES - Texto de Jorge D az Com Cristina
Veioso e Shimon Nahmias Aliança Francesa de Botafogo.
Rua Mumz Barreto, 730. de 4a a sáb. às 21 h30m,n. e dom, às
20h Ingressos a CzS 60.00 Duração 1h30min (14 anos)
O FALCÃO PEREGRINO Texto de Vicente Pereira^Dire
ção de Naum Alves de Souza Com Yoná Magalhães. Betina
Vianny. VValney Costa Teatro da Galeria Rua Secador
Vergueiro. 93 (225-8846) De 4a a sáb. às 21h15mm. dom às
18hs e 2lh15mm Ingressos a CzS 60,00 (4a e 5a), CzS 80.00
(dom i, CzS 90,00 (6a e sábi Censura 16 anos.
FEDRA — Texto de Racme. Direção de Augusto Boa:
Cenários e figurinos de Hélio Eichbauer Com Fernanda
Montenegro, Edson Celulan. Wanda Kosmos, Cássia Kiss.
Linneu Dias. Betty Erthai, Joyce de Oliveira e Jonas Mello.
Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos. 143 1235-5348* De
4a a sáb às 21h30min, dom as 18h e 21 h Ingressos a CzS
60.00 14a) CzS 80.00 (5a, 6a e dom I e CzS 100,00 (sab )
Duração: 1h45min Não é perrr t -ía a entrada após o-nicio da
sessão (10 anos)
FÉRIAS EXTRACONJUGAIS Comédia de Donala Chur-
chill e Peter Veldham Direção de Attilicí Riccó. Com Ewerton
de Castro. Tamara Taxman. Claudia Gimenez. Mano Cardoso.
Solanae Couto, Adeie Fat-ma e Henrique Taxman Teatro da
Praia"Rua Francisco Sá, 88 (267-7749! De 4a a 6a e dom, as
21h15min sáb às 20h e 22h30m>n e vesp de dom. as 18h
Ingressos 4a a CzS 80.00. 5a e dom a CzS 100.00 e 6a e sáb a
CzS 120,00.
MULHER, MELHOR INVESTIMENTO Comed a de Ray
Cooney AdaDtação de João Bethencouü Direção de José
Renato. Com Otávio Augusto Maria Isabel de Lizandra
Cristina Mullms. Rogério Cardoso e outros Teatro Vanucci
Rua Marquês de S Vicente 52 (239-8545) De 4a a 6a. às
21h30min. sáb, às 20h e 22h30mm e dom. às 19h e
21h30mm Ingressos 4a, 5a e dom a CzS 80,00 e 6a a CzS
100,00 e sáb a CzS 120,00 (16 anos;
PEDRA, A TRAGÉDIA Texto de Mauro Rasi. Vicente
Pereira e Miguel Faiabella Direção de An Coslov. Com Anaiu
Prestes, Thelma Reston Steiia Fretas e Isaac Berna; Teatro
Cândido Mendes Rua Joana Angélica. 63 !22?-9882i De 4a
a 6a. às 21h30min. sáb às 19h30min e 21h30mm. dom , às
18h30mm e 21 h Ingressos áa. 5a e dom a 6a a CzS 60,00 e
sáb. a CzS 70.00. Duração: 1h20mm (16 anosi

O PERU Comédia de George Fevdeau Adaptaçà: de Jucá
de Oliveira Direção de Jose Renato Com John 'Hebet
Edwin Luisi, Angela Vieira. Francisco Milani, Dienane Macha
do. Hélio Ary e outros Teatro Ginástico Av Graça Aranha
187 (220-8394) De 4a a 6a. às 21n, sáb, as 20n e 22n30m "
dorr. às 18h e 21h Ingressos 4a e 5a a CzS 40 00 6a e dom a
CzS 50.00. sáb a CzS 60.00 Duração 2h (13 anos
PIAF - Texto de Pam Gems Tradução de V 1 c Fernandes
Direção de Flãvio Rangel. Com Bibi Ferreira. Ins Bruzzi Ariclè
Peres Silvio Ferrari e outros Teatro do Copacabana Palace.
Av Copacabana. 291 1255-7070) De 4a a sab . as 2!n30rr "
dom às 18h30min e vesperal de 5a. as 17h ingresíos 4* õae
dom a CzS 100,00. 6a e sáb a CzS 120.00 e vespe\a: de 5a a
CzS80,00. Dt/fôçãjlJ2h15mín (16anos) Até,dia 17deSaosto
QUARTETT — Texto de Heiner Mullei Tradução de M o-
Fernandes Direção de Gerald Thomas Com tó-:i3 Carrero e
Sérgio Britto Casa de Cultura Laura Alvim A\ Vieira Souto
176 (227-2444 247-6946»i. De 4a a 6a. às 21h30r sáb. as
20h e 22h e dom. às 18h30m e 20h Ingressos de Ja a 6a e
dom a CzS 100.00 e CzS 80.00. estudantes, sáb a CzS
100.00 | .
O QUE O MORDOMO VIU — Texto de Joe Orton Traduçao
e direção de Fiávo Rangei Cenários de Giann Ratto F:gw
nos de Kalma Murtinho Com Sérgio Viotti Lúcia Alves.
Francarlos Reis. Julia Lemmertz, Ernesto Piccoio e Guilherme
Corrêa Teatro Clara Nunes Rua Marquês de S Vicente
52 3a (274-96961 De 4a a sáb, às 21 h, dom às 19h Ingresso^
a CzS 60.00 (4a, 5a e dom ). CzS 70,00 (6a e sáb i Du-ação
1h30min (16 anos) Ate dia 10 de agosto.
SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA - Texto de Eduardo di
Fillipo Tradução de Millor Fernandes Direção de José Vv "
Com Paulo Gracmdo. Yara Amara: Ary fSitoura Renata
Fronz' Paulo Goulart e outros Teatro dos Quatro Rua
Marquês de S. Vicente, 52 (239-1095' De â-' a san as 21*>-e
dom. às 18h e 21 h Ingressos 4a. 5a e dom a CzS 100 00e CzS
80,00, estudantes, 6a a CzS 100.00 e sáb e feriados a CzS
120.00 Duração: 2h30mm (Livrei
A história de uma famíl a que se prepara para um almoço
dia da grande refeição e as consequénc as da tumultuada
reunião à mesa sintetizam a ação de Sábado Domingo,
Segunda Mas, oara além dessa narrativa existe a simp .
dade do dia-aSia de uma pequena humanidade que não faz
heróis O espetáculo de José Wilker é popular, simpies e
comumcativo.
SUA EXCELÊNCIA, O CANDIDATO Texto de Marcos
Caruso e Jandira Mano. Direção de Alt iio Riccó C om Páülc
Figueiredo. Tony Ferreira. Felipe Carone. Jorge Cherques e
outros Teatro Casa Grande Av jMrâmt de Melo Franco
290 (239-4046) De 4a a 6a às 2lM5mm. sáb; as 20t e
22h30mm edom. às 18hè21h15min Ingrêsisos4a 5aeídom
a CzS 70.00 e 6a e sáb a CzS 100,00
TODO CUIDADO É POUCO Textos de Celso Lu z Paulmi
Direção de Sérgio Mambert: Cor, Débora Duarte. Luiz
Armando Queiroz Eduardo Tornagh. e Claudia B: ¦ n Tea
tro do Planetário, Rua Pe Leonel França. 240 (274 0096; 5a
e 6a. às 21 h; sáb. às 20h e 22h30mi» e dorrt ás 20h
Ingressos 5a e dom a CzS 80.00 e CzS 60.00. estudantes 6a e
sáb a CzS 80.00
TRAIR E COCAR E SO COMEÇAR Texto de Ma-
Caruso Direção de Attilio Ricco Com Angela 1 ea Mar .
Bueno. Elisángela Fátima Freire Adriano Reys e o ." s
Teatro Princesa Isabel. Av Princesa Isabel. 186 De 4a a 6 <
dom. às21h15mm, sab às 20h e 22h30'r.m, vesp de dc rr ss
18h Ingressos 4a, 5a e dom a CzS 80.00, 6-' e saí. i C ?S 30 ' C
Duração 2h < 16 anosi

INGLÊS

AlostoaDezembro
Centro: 221-1863*Botafogo: ddI-0049
Copacabana: 275-8249
Ipanema: 259-5296*Barra: 39935266
Tijuca: 284-8040

íeedbach
12 anos de Experiência

CAMPANHA DE

SALVAÇÃO DOS

CABELOS

O INSTITUTO LANE, de fama internacional, está promo-
vendo a campanha de salvação dos cabelos, EM COME-
MORAÇÀO AOS SEUS 25 ANOS DE ATIVIDADE NO
BRASIL As pessoas que sofrem de queda dos cabelos
caspa coceira, seborréia. calvicie precoce, etc., podem se
dirigir ao refendo instituto, onde receberão uma completa
avaliação do problema de seus cabelos, e o que poderão
fazer a respeito. O tratamento é personalizado para ho-
mens e mulheres Durante esta campanha as CÔNSUL-
TAS SERÃO INTEIRAMENTE GRÁTIS. O INSTITUTO
LANE fica na Av N.S de Copacabana. 807 — Gr. 701 Tel
255-6243 e Praça 15 de Novembro. 38-A — 7o andar — Gr
76 _ Perto da Bolsa de Valores — Tel 232-4574.

Você Sabe Muito,

Mas Não

Transmite Nada

Três diplomas universitários, doutorado no exte-
nor. mas quando tenta transmitir os seus conhecimen-
tos é um fracasso total. A voz fica embargada a fala
truncada. as inibicações ao enfrentar o publico deixam
os sentidos estáticos, você fica cego. surdo e mudo
parece um inconpetente profissional.

Esta na hora de reagir, chega de enviar repre-
sentantes ou enfrentar estas situações embreagado
saia desta obscundade. Venha participar da nossa
aula de oratória em grupo para perder a inibição e
melhorar o improviso, inicialmente atendimentos indi-
viduais com a finalidade de corrigir a voz e a fala
(Salão de Convenções com palco e video-tape
Centro de Pesauisa da Fala do Prof. SIMON WAJN-
TRAUB. Matriz RJ. 255-8823 e 256-4914, Filiais SP.
BH, SALVADOR. GOIÂNIA. DF
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5Ari P€£5*A , 6ATIÜHA,
Que A XUXéXATA .

VAMOS PROCURAR. v;KV
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DOMINGO SEM LE

Tutty Vasques

A cabeça pesa, a temperatura do corpo
íiumenta, esses calafrios parece que não vão
embora. Cadê aquele japonês que me massa-
geia com tanto tato? Nem mesmo os ensina-
menfls do mestre Zu-Zen conseguem me
ajudar. Será que é este espírito que leva meus
amigos do buraco negro de Copacabana a
serem tão desesperançados? Fugindo a meu
estilo, devo admitir curto e grosso: tá ruço.
Mas a oitava casa do zodíaco ensina que
sempre existe uima chance de renovação.
Este domingo sem lei ganhou um rejuvenesci-
rnento na veia, na semana passada, com a
chegada das últimas entregações para o con-
curso do jantar na serra. Quem entrega é
Ciniri Vasconcelos, cansada de telefonar para
a produção do programa da Xuxa e ouvir o
sinal de ocupado. "Como as outras crianças
conseguem participar do programa7", indaga
a mais jovem das minhas leitoras.

Deixa disso, gatinha. O programa da Xuxa
e anti pós-moderno. É o fundo do poço das
manhãs deste inverno. É o pré-tatibitáti da
nguagem televisiva. Sai da frente da telinha

nestes dias bonitos que andam rolando que
eu largo a :oura-gata, a frutmha de conde e até
a menina que evito mas que me mata de
ciúmes e te levo para uma programação
alternativa. Vamos passar a tarde no Jóquei
Club, comendo cachorro-qúente e vendo ca-
valos de verdade. Juro pelos poderes de
Greyskull que é muito mais divertido que ouvir
¦ sta Neyde Aparecida da era cibernética. Ou
então pegue a sua turma e vamos infernizar o
Corpo de Bombeiros do Humaitá, subindo na
escada magirus e curtindo o som das sirenes
ant ncèndic. É só telefonar para 226-4080
marcando a visita. Mas se você insistir em

Crepúsculo de Cubatão na

capa e criança infeliz.

Só pode ser o apocalipse

ficar presa ao três por quatro da tela de Tv, eu
desisto. Preferia te iniciar no submundo urba-
nóide e brincar de esconde-esconde num
shopping center cheio de máquinas de flipera-
ma, mas te entrego outro telefone: 285-0033.
É do programa da arqunnimiga da Xuxa, a
Lucinha Lins. Ela também é uma bruxa super-

m glitter, mas, pelo menos, atende ao telefone.
Vai nessa.

Perder-me nos subterrâneos do imaginá-
rio infantil talvez seja a solução para meu
momento down, já que este fanzine democrá-
tico acaba de me apunhalar destruindo o
último reduto de paz que acariciava minhas
madrugadas egocêntricas. Fazer uma capa
com o Crepúsculo de Cubatão? Foi demais
para a tribo. Esta semana faço tudo, mas não
chego nem perto da porta da caverna negra
Pego a Clarice, que me encharca com dark-
poemas de Sá Carneiro, e fujo para a Metrô-
polis (Estrada do Joá, 150) onde vai rolar, hoje
à noite, a 14a rodada do festival de bandas.
Tem Laranja Mecânica, Comando Civil e Drink
Letale. Mas bom mesmo devem ser a apre-
sentação especial do Capital Inicial e os ví-
deos alucinantes de The Cult, Police e Sigue
Sigue Sputinik.

Amanhã, tento reencontrar vida inteligen-
te no Centro da Cidade. No final da tarde,

passo rapidinho na Travessa do Ouvidor, 11,
para ver a abertura da livraria Dazibao. Mas
rapidinho mesmo porque no cair da noite tem
recital de poesia com as duas Glórias — a
Horta e a Perez. É overdose. Ali perto, no
Suburban Dreams (Rua Pedro Lessa, 41), vai
ser lançado, às 21 h, o fanzine poético-
niteroiense Bola de Cristal. É o tempo de se
recarregar para passar em Ipanema e, enfim,
aproveitar a mesa que o baianóide Jorge
Salomão sempre me reserva no Mistura Fina
(Rua Garcia D'Avilla, 15) e, assistir VT-JAM-
TV um fenômeno de permanência em cartaz
para performances.

Na quinta, faço a última tentativa de
levantar o astral indo à Casa de Cultura Laura
Alvim para sentir o toque frenético de Leiloca.
Ela lança livro de astrologia em que dá tanta
atenção aos signos zodiacais quanto a sua
própria vida e ao método de mentalizaçáo
positiva de Thomas Green Morton. Rá Ra Ra.
Talvez se]a melhor curar a ressaca de tantos
lançamentos indo ao Mistura Fina da Barra
(Estrada da Barra da Tijuca, 1636). Na mesma
quinta, tem show com o Desvio Padrão e no
sábado, com a Divina Comédia, que está
inventando o funk progressivo.

Na sexta, a Verônica já deve estar passan-
do Detefon no subsolo do Crepúsculo. Mas e
bom continuar longe da Zona Sul. O jeito é ir à
glitter-festa que o Circo Voador preparou para
o Almanaque Casseta Popular Vai ter exibição
de filmes pornográficos da década de 30 no
telào e som da equipe Cassetáo 2000 sob a
lona Na Lapa, direi bye bye Crepúsculo e vou
procurar uma nova caverna para me esconder

P S. Eu tenho a força.

Acabaram com a caverna

rn
jj1



SHOW

show

SELVAGEM — Show do conjunto Paralamas do Sucesso.
Canecão, Av. Venceslau Braz, 215 (295-30ddi Às 18h30min
e 21h30min. Ingressos a CzS 100,00. mesa iatera! e a CzS
80,00, arauibancada. Último dia

SIMONE — Show da cantora acompanhada da banda
Amorosa, Direção e iluminação de Flâvio Rangel Cenário de
Mário Monteiro. Direção musical de Cristóvão Bastos. Scala
2, Av. Afrânio de Melo Franco, 296 (239-4448). De 4a a sáb às
22h, dom às 20h. Ingressos a CzS 200,00 (mesa) e CzS
100,00 (poltrona) O espetáculo começa rigorosamente no
horário.
NEILA TAVARES, EU SOU UMA MULHER — Coletânea de
textos sobre 19 personagens 'emininos, de autores brasilei-
ros e estrangeiros, apresentados por Neila Tavares Sobrado
do Viro do Ipiranga, Rua Ipiranga. 54 (225-4762). de 3a a
dom, às 17h30min. Ingressos a CzS 120.00
O VIRO DA IPIRANGA — Salsa e xote com o grupo Planeta
Tambô. 22h. Couvert a CzS 30.00 Rua da Ipiranaa. 54 (225-
4762).

MUSICA NO BOLSO — Programação: Coro Come e Tno de
Janeiro Às 21h30min. no Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (299-14981. Ingressos a CzS 50,00

CÃO SEM DONO — Apresentação da banda Às 21h30mm.
na Casa de Cultura Laura Alvim Av. Vieira Souto, 176.
Ingressos a CzS 50,00. Até dia 10 de agosto

DOSE DUPLA — Apresentação da banda Hortelá e o grupo
Protesto Às 21 h. no Clube Marajoara. Alameda S. Boaven-
tura 121, Niterói. Ingressos a CzS 20 00

MANASSÉS — Apresentação do instrumentista e composi-
tor Às 18h30min, no Teatro do Sesc de João de Meriti, Rua
Tenente Manoel Alvarenaa Ribeiro. 66 Ingressos a CzS
30.00.

Último dia do Paralamas no Canecão

RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO Show de humor com
texto, direção e interpretação de Bemvindo Seque ra D^eção
musical de Caique Botkay. Sobrado do Viro da Ipiranga
Rua Ipiranga. 54 (225-4762: De 3a a sáb, às 21 hl 5rmn e dom

às 20h. Ingressos 3a a 5a a CzS 60,00: 6a e dom a C.zS 80 00 e
sáb a CzS 100,00

SÉRGIO RABELLO — O NOVO HUMOR Espetáculo do
humorista. Teatro da Lagoa. Av BorgesSe Medeiros 1426
(274-7999). De 5a. às 21h30min. 6a e sáb. às 22h dom às
20h ingressos a CzS 70,00. (16 anost

DESCULPEM A NOSSA FILHA. . PERDÃO A NOSSA FA-
LHA II — Texto, direção e interpretação do humorista Geraldo
Alves. Teatro do Ibam Lgo do loam. * (266-6622' r5e6* às
21h30min. sáb, às 20h è 22h e dom às 18h e 20h30min
Inaressos 53 e dom. a CzS 30,00. 6° e sab a C zs 00
Estacion; mento próorio

GOLDEN RIO — Show musica! com a cantora Watusi e o
ator Grande Otelo à frente de um eleqco de ba; =• • os
Direção de Maurício Sherman Coreografia Juari Ca' o Bera-
di. Orquestra do maestro Guio de Moraes Scala-Rio Av
Afrânio de Melo Franco, 296 (239-4448! De 2" a dom às23h
Couvert a CzS 200,00

OBA OBA BRASIL — Show apresentado por Luiz César
Com Glória Crista!, Dano Fi!no. Vera Benévolo. As Mulatas
Que Não Estão no Mapa e a orquestra do maestro ^raga Rus
Humaitá 110 (286-9848). Diariamente jantar dançante a?
20h30min e show as 23h Couvert a CzS 200,00

revista
ADORÁVEL ROGÉRIA — Texto e direção de Rogér.a Com,
Rogéna e os travestis Elaine. Des-ée e Adreia Gaspare
Teatro Alaska Av Copacabana, 1241 247-9842 A?
21 h30min. Ingressos CzS 50,00 (18 anos! Ultimo da
DESSE JEITO A COISA ENTORTA — Texto de Aldo Caivet e
Francisco José Falcão Direção de Francsco José Falcão
Com Carvalhinho. Leda Luoa. Cleydes Parnpjona Marce o
Caridade, G>na Teixeira e outros Teatro Rival Rua Álvarc
Alvim, 33 (240-1135) As 18h e |(3h30min ingresso? CzS .
50,00 Último dia w

o barato do domingo

manhã

9h

10h

10h45

12h

•Quem não tem medo de
altura e curte voar como os
pássaros tem encontro
marcado no Morro da Vira-
ção em Niterói. É lá que
acontece o torneio de vôo
livre. Os medrosos podem
aparecer para apreciar.

•Ainda do outro lado da
ponte, no coreto do Campo
de Sâo Bento em Icaraí, é
tempo de curtir boa música
ao ar livre. A Banda do
Colégio Plínio Leite faz
uma apresentação capri-
chada. Bom programa para
pais e filhos.

•Os amantes da velocida-
de estarão todos lá. Fórmu-
Ia Ford e competição de
marcas estreantes aconte-
cem no Autódromo de Ja-
carepaguá. São três com-
petições consecutivas e o
ingresso custa CzS 20.

IVJi' £ ?f Wt
=. E-

•No mínimo é bom para
descobrir qual a estamparia
ideal para aquele sofá anti-
go que todo mundo quer
reformar Mil idéias de teci-
dos no Salão de Tecidos
que o Rio Design Center
apresenta até as 20h

almoço

• Abobnnha, berinie-
Ia, repolho e pimen-
tão, recheados com
arroz e carne custam
CzS 22 e não engor-
dam. Na Rotisseria
Sino Libanesa, Lgo
do Machado 29 lojas
19, 32 e 33. Além
desta, há muitas op-
ções

• Quem pega mais
leve oode experimen-
tar os doces — entre
CzS 6 e CzS 7 — ou
os salgados do The
Croissant Company
Fica na Visconde de
Pirajá 260-D. Eles
também oferecem
croissants r e-
cheados

• Não se assustem.
Da para dividir. Peixe
com molho de cama-
rão e pirão — CzS 55
— ou churrasco com
guarnições — CzS 60.
Em Pedra de Guarati-
ba, no Criterium, Rua
Maestro Deozílio S N
ote 2.

tarde

14 h

15h30

17 h

• O pessoal que mora em
Nova Iguaçu foi premiado
É lá, no Ciep Mangueira,
Estrada do Madureira s/n°
que acontece a primeira
eliminatória do XI Encontro
Estadual de Bandas de Mu-
sica Civis. Diversão garan-
tida.

Não precisa quebrar a
cabeça para descobrir onde
levar a criançada. A Trupe
Trombada garante a anima-
ção com jogos, acrobacias
e palhaçadas, na Antiga Fã-
brica de Pólvora dentro do
Jardim Botânico DE
GRAÇA

No outro extremo da ci-
dade, nos jardins bem
cuidados do Museu da
Chácara do Céu em Santa
Tereza (Rua Murtinho No-
bre 93) o clima idílico pre-
domina O Quarteto de Vio-
lões faz o show e basta
Dagar CzS 10.

• A boa música predomina
em todos os endereços.
Na série Encontro com os
Mestres, o Quarteto de
Cordas Bessler executa no
MAM composições de Mo-
zart e Borodin. Por CzS 10
você garante um lugar e dá
um bom Dasseio.

noite

18h

19h

19h30

A

• As mulheres lânguidas e
sonhadoras de Juarez Ma-
chado enfeitam o salão do
Centro Cultural Itaipava, no
Parque da Catacumba, La-
goa Vale a pena vê-las na
exposição que o artista
inaugurou esta semana

• Ainda é tempo de enn-
quecer seu currículo assis-
tindo Limite, o histórico fil-
me de Mario Peixoto Por
CzS 15 e o conforto de
reservar seu lugar pelo te-
lefone 286-6149 No Cme
clube Estação Botafogo

• Nem só de teonas viver;1
os freqüentadores da Cor-
rente da Paz Universal (Rua
Senador Dantas. 117 cob
03). Hoje eles apresentam
Peças Imortais do Can
cioneiro Internacional,
com o Teatro de Ópera do
Rio DE GRAÇA

20h

A

0

• Para encerrar o dia bem
relaxado, tome um drink,
ligue a TVE e viaje Na
Noite de Jazz os papas
B B King. Al di Meoia e Pa-
co de Lúcia mostram sua
competência E só se ligar
na telinha e deixar rolar
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manha almogo tarde noite

9h n i 9 Ahnhnnha berime- ^ 
^ # ^ Pessoal que mora em # As mulheres languidas e•Quem nao tem medo de • Abobrinha De je Nova |gua?u foi premiado sonhadoras d° Juarez Ma-altura e curte voar como os la. repolho e pimen- j^| ± = X Manaueira sonnaaora^ 

Juarez v,c
: t3n rnrhpaHnc mm //^ ,3' n0 uep Man9ueird' chado enfeitam o salao do

passaros tem encontro tao, re... eados co J//\ Estrada do Madureira s/n° Centra Cultural Itaioava no
\\ marcado no Morroda Vira- arroz e came custam que acontece a pnmeira Parque da Catacumba : a-
\ \ gao em Niteroi. E la que CzS 22 e nao engor- Smmatona do X, Encontro -- - Valla pla vWna

W) acontece o torneio de voo dam Na Rotissena [Vf Estadual de Bandas de Mu- / \ exposigao que o artistaW livre. Os medrosos podem SirioLibanesa^ Lgo sica C,vis. Diversao garan- L \ inaPugu?ou eSta semana'
7 aparecer para apreciar. do Macnaao io|as // A19, 32 e 33. Alem Tiqa

.A.nda do ouiro lado da 
°° 15h30 • Naj19h . Ainda 4 tempo de enn-

ponte, nocoretodo Campo ^\ abega para descob o. quecer seu curriculo assis-
/\ de Sao Bento em Icarai. [ A tevar a cnangada A T upe Jndo Limite, o hisfnco f,l-

\ tempo de curtir boa musics 3 TV. rombada garan. me de Mario Peixoto Por
ao ar livre. A Banda do • Quem pega mais gao com logos, acrobacias CzS 15 e o conforto de

, Coleg.o Plin.o Leite faz leve Dode expenmen- j e pal^hagadas, na Antiga i-a- reservar 
seu lugar pelo te-

K M uma apresentacao capn- tar os doces - entre --4^ bnca de Polvora dentro do ^ lefone 286-6149 No O-.-
chada. Bom programa para CzS 6 e C.zS 7 — ou ^7, Jardi^m Botamco D clube Estagao Botafogo
pais e filhos. 

°s sal9ad°s do The GRA^A 
| Croissant Company • No outro extremo da ci- • Nem s6 de teonas viver;

10h45 *Os amantes da velocida- Fica na Visconde^ de dade. nos jardins bem os freqQentadores da Cor
de estarao todos la Formu- P'raja 260-D Eles cuidados do Museu da rente da Paz Universal (Rua
la Ford e competigao de tambem oferecem Chacara do Ceu em Santa Senador Dantas. 117 cob

 marcas estreantes aconte- croissants re Hp Tereza (Rua Murtmho No- /—A. 03). Hoje eles apreseniam
f n, cem no Autodromo de Ja- cheados. / brel93jjo clima idflico pre- .. Pegas Imortais do Can-

( careoaqua. Sao tres com- v domina. O Quarteto de V10- cioneiro Internacional.—\ 
neticoes consecutivas e 0 — loes faz 0 show e basta com 0 Teatro de Opera do

* inaresso custa CzS 20. oagar CzS 10. Rio DE GRAQA
• Nao se assustem 

12h Da para dividir Peixe 17 h # A boa musica predomina s para encerrar 0 dia bem.No minimo e bom oa^a com molho deam- em ,odos os enaerecos • 
•,2™™

descobrir qual a estamparia rao eipirac) Na sene Encontro com os ligue a TVE e viaje Naideal oara aquele sofa an| - ou churr^sco Mestres, o Quarteto de  Ngolte de Jazz os oapas
go que todo mundo quer gua^ coes Cordas 5ess|er executa no - B B Kmg A, dl Meoia e Pa.

, iM|| reformar. Mil ideias de teci- t ¦ edradeMja MAM composigoes de Mo- , co de Lucia most ram sua
dos no Salao de Tecidos ,rn Deoz'ho S zart e Borodin Por CzS 10 I competence E so se iiqar

'¦ que o Rio Design Center v.aesi.o ueo voce garante urn lugar e da na tehnha e deixar roiar
^wv NkiiI apresenta ate as 20h. ^ um bom oasseio

-J



CARDIOLOGIA

^cardíaco 
pronto socorro cardiológico

métodos diagnósticos internação terapia intensiva
monitorização hemodinâmica à beira do leito

246 6060 e 286 4242 rua dona mariana 219
d r resp dr onaido pereça crm 5112

ríllllhmt EMERGÊNCIAS CLINICO-CARDIOLOGICAS
™ * Monitorização hemodinâmica à beira do leito

U ' I — Laboratório Cínico dia e noite — Aberto à classe médica
2 SUL R Prof. Saldanha. 26 — *286-4142 e 246-0404

k/NORS|È R. S. Fco Xavier. 26 — *264-1712 e 248-4333Dir Dr Luiz Murgel. CRM 2131.5 ^

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels.: 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral — Tel. 264-3122

Rua Conde de Bonfim, 143
CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA

Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-3122
Diretor Técnico Dr Armando Carvalho Amaral — CRM 24398

DIA E NOITE

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito, 138 — Tel.: 264-9552
D(retor Técmco Dr Emani Ernesto Fonseca — CRM 03910

Íh, 

CARDIOCENTER
||l- CENTRO DE EXAMES CARDIOLÔGICOS

' CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA
ERGOMETRIA PROVA DE ESFORÇO EM ESTtIRA

Av Rio Branco, 156, Gr. 3310. Ed. Av. Central
Tels.: 262-0085 e 262-0185Ofçnt t^co-ca O Canrobe" Mello CRM 3' 0-50

CIRURGIA PLÁSTICA

DR. FRANKLIN C. CARNEIRO
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

LIPOASPIRAÇÃO. CORDURA LOCALIZADA
a< f Nariz. Queixo, Mtsto. AbdomS Culote. Nádegas

IPANEMA. R. Vise. de Pirajá, 414, Cr. 309 — Tel. 297-9959
MADUREIRA. R. Fco. Batista. 43. Cob. — 359-0044 e 350-5499

clínica santanna
financiável cred/*ant'anna

CIRURGIA PLÁ.STICA E ESTÉTICA
LIPOASPIRAÇÃO

cJr. altamiro — tei. 205-5545

O

DR. NOBUNORI MATSUDA a».
CIRURGIA PLASTICA, ESTETICA E REPARADORA

IMF1ANTE DE CABELOS ARTIFICIAIS. Processo NIDO, único aprovado pelaAssociação Médica do Japào e apresentado no XX Congresso do S.B.C.P
RECONSTRUÇÃO DE SOBRANCELHAS • UPO ASPIRAÇÃO
REMOÇÃO DEFINITIVA DE PÊLOS SUPÉRFLUOS

Rua Tonelero, 110 — Tels.: 255-8429 e 255-8295

Dr. Elcio Lessa CRM 8334
CIRURGIA PLÁSTICA

Estética e Reparadora
LIPOASPIRAÇÃO • IMPLANTE DE CABELO

R Vise. de Pirojá, 550 Gr. 2308 - 239-7849 e 239-2322

; i í\l( .4 DE CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA

DR. MARCELO DAHER CRM 19593
I H R( IA DE RE ,'UVENESCIMENT0-ESTÉTIC| FACIAL E CORPORAL

l :"0ASPIRAÇÃO GORDURAS LOCALIZADAS
R Sorocaba 464 2.10 — Tels 286-0022 R. 200 — 226-5531

DR. JOSE BAD1M «J|f
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiração

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av Copacabana, 664 Gr 809 Gal Menescal — Tel. 236-7577
R Almi Cochrane. 98 — Tels. 234-2932, 264-6697 e 246-2999

COLAGENO • LIPOASPIRAÇÃO

Dr. Sebastião Menezes C«M «6 7
¦J.RURGlA PLASTICA. ESTETICA E REPARADORA

'"¦'tomo corporal face. nariz, busto, abdome, culote
AV COPACABANA, 680. GR. 713 — Tel. 255-2614 e 255-0650

DR. CARLOS CALDAS cf,«,,
CIRURGIA PLASTICA ESTETICA E REPARADORA

REJUVENESCIMENTO FACIAL E"CORPORAL
. POASPIRACÃO: Face Busto. Abdome. Culote Naoegas

809 Gal Mehesiai — "ei 256-757abana, 6t>4
Plástica 710-5050

Esta coluna apresenta uma seleção ética
das melhores clínicas e dos mais competentes

profissionais dentro de suas especialidades.

Mantenha-a sempre à mão. De repente...

¦mi um iniiinrmrmwHfT

SHOW

ELAS QUEREM O QUE ELE TEM — Texto e direção de
Ankito. Com Ankito, Demse Casais, Regina Pmentel e
outros. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas. 13 (220-
5033). Às 21 h Ingressos a CzS 70.00

HALLEY — 0 COMETA DAS BONECAS — Show dos
travestis Alex Mattos, Walter Costa. Milla Shineider e outros
Texto e direção de Brigitte Blair. Teatro Serrador, Rua
Senador Dantas, 13 (220-5033). De 4a a dom, às I8h30mm
Ingressos de 4a a 6a a CzS 40,00; sáb e dom a CzS 50.00.

DANÇANDO NA AMIZADE (ELE E SEUS DOIS MARIDOS)
— Com Alex Mattos. Walter Costa, Kaique Vieira e outros.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). De
4a a dom às 21 h. Ingressos de 4a a 6a a CzS 40.00, sáb e dom
a CzS 50,00

casas noturnas

SIEMPRE — Apresentação do cantor Manolo Oterc acompa-
nhado de Edio Marcos de Souza (guitarras). Roberto Lazarim e
Júlio Vicente Cosentino (teclados), Leandro Oliveira (baixo),
Edson Ghulardi (bateria). Irupê Rodrigues (sax) e Rosana
Pimentel (vocal) Gafieira Asa Branca, Av Men de Sá, 17
(252-4428). Às 23h. Ingressos a CzS 150,00. Último dia

TEMPO DA GENTE — Show do cantor e compositor Marcos
Valle Un, Deux, Trois, Av Bartolomeu Mitre. 123 (239-
0198) Às23h Ingressos a CzS 150,00. Até dia 24 de agosto.
PEOPLE — Às 22h30min Terra Molhada: dom, à 1h da
manhã Billy John (violão e voz). Av Bartolomeu Mitre 370
(294-0547) Couvert a partir das 22b30mm. a CzS 75,00.

JAZZ LATINO-TROPICAL — Show de Barrosinho (trompe-
te) e arupo. Às 21 h, no Canto da Boca, Rua Aa-ão Reis, 20
(232-1999) Couvert a CzS 30,00

ALÔ ALÔ A cantora e pianista NMda Aparecida Às
22h30min Couvert a CzS 80,00. Rua Barão da Torre, 368
(521-1460).

ROND POINT — Às J7h Rambleyf Tracitionai jazz Couvert
CzS 40.00 Rond Point Hotel Meridien Av Atlântica 1020
(275-1122)
PARATI — Brotber e grupo. Às 21 h. Couvert a CzS 20,00
Rua Presidente Domiciano. 210.
MARE NOSTRUM Apresentação do cantor e violonista
Chico Rey. Às 21 h Av Sernambetiba 6000 (385-3321;. Sem
couvert
GRUPO GAZ - Apresentação dc conjunto de rock Às 22h.
no Made in Brazil, Av. Armando Lòrtibardi. 1000 Couvert a
CzS 30,00.
VERA MACEDO — Apresentação da cantora e tecladista Às
12h30mtn. na Rua S Francisco Xavier 1H4 (248-8448) Ser"
couvert
VINÍCIUS - As 21 h, a orquestra de Çelinh| do liston e os
cantores Vítor Hugo, Roberto Santos. Leona Av Copacaba-
na, 1 144 (267-1497! Couvert CzS 25,00,

CHIKO'S BAR Piano-bar com musica ao vivo a partir das
21 h Às 21h30 min Wilson Nunes ipianoi, Tjbérió (contraba.-
xo) e Fátima Regina (vocal) Aberto a pai r das Í8h, com
musica de fita Sem couvert, sem consumação m nimã; Av,
Epitácio Pessoa, 1 560 (267-0113 e 287-3514-

CLUB 1 — Conjunto Cor e Canto Abre a partir das I8h
Consumação a CzS 80.00 e couvert a CzS 40,00 Rua Paui
Redfern, 40 (259-31 *48)

JA&UI 4 Às 2'h30m.n Emi de Oweira e conjunto e a
pianista Ligia Campos Couvert da Doris a CzS 80,00 e nos
outros dias a CzS 50.00, Hotel Intercontinental Av Prefeito
Mendes de Mora s 222 l322-2200!

SOBRE AS ONDAS — A partir das 20h. o pianista Miguel
Nobre e a cantora Consue-o Depois o cor unto de Osmar
Milito e os cantores \ethy e Beto A\ Atlântica. 3 432 <521 -
1296).

CHAMPAGNE Grupe Bi y 3'ue Couvert a CzS jd.OO Rua
Siqueira Campos, 225 255-734":

BUM BUM — Marcos Bezerra (vic
Maracanã

As 2.1 h °ça \ ter--

BOTECOTECO Ás 20h e antes do show da Lèny. ca e-
show com Zeca do Trombone e oanca Av 28 de Setèrriro.
205 (284-8631! Couvert a CzS 30,00

BARBAS Caminhos show de
2lh30m Couvert a CzS 25.00 Rua A
8396'

iveira

LET IT BE — Grupo Lucidez Absurda Às 22h Ingressos a
CzS 20,00. Rua Siqueira Campos, 206.

CALÍGOLA — Às 19h. conjunto de Francisco Botelho (piano)
Moacir Silva (violão) e a cantora Ana Isaura Couvert a CzS
50.00 e consumação a CzS 150,00 Anexo discoteca às 22h.
comandada por Bernard de Castejá Consumação a CzS
150,00 Rua Prudente de Morais. 129 (287-1369).

VALENTINO'S — Às 20h, Sidnev Marzulo e piano Hotel
Sheraton. Av. Niemeyer. 121 (274-1122).

O CASARÃO — Às 21 h. Trio Art-Som. Hotel Sheraton, Av.
Niemeyer, 121 (274-1122).

PORTOBELLO -- Às 20h, o violonista Noberto Santos Sem
couvert, Av. Sernambetiba, 4700 (385-2563).

GIG SALADAS — Grupo Gavea. Às 22h Couvert a CzS
25,00 Av, Gal San Martin, 629 (294-3545)

CARINHOSO — Às 22h. o conjunto de Dora e Carinhoso.
Couvert a CzS 30.00 Rua Vise de Pirajá, 22 (287-0302).

ECLIP'S BAR Os Mundiais do Samba Às 20h Couvert a
CzS 40,00 Rua Xavier da Silveira, 112 (255-3320*

BUFFALO GRILL Rogério Sampaio (violão). Couvert a CzS
25,00 Rua Rita Ludol?. 47 (274-4848).

O VIRO DA IPIRANGA Salsa e xote com o grupo Planeta
Tambô 22h. Couvert a CzS 30,00. Rua da Ipiranga, 54 (225-
4762).
CARLOS PONTANEGRA — Às 22h30min, no Amigo Fritz.
Rua Barão da Torre. 472. Couvert a CzS 30,00.
BACO - A partir das 21 h, Jarbas (violão) e San Sevenno
(piano) Couvert a CzS 20 00. Av Ataulfo de Paiva. 1235 (294-
0047).

ONE-TWENTY-ONE Às 21 h, Afonso Cláudio Bossa jazz
Quartet Hotel Sheraton Av Niemeyer* 121 (274-1122).

ADEGA NAVARONE Grupo Nó Cego. Consumação a CzS
20.00 Couvert a CzS 15,00 Rua Cde de Bonfim, 838 (208-
2751).

LAJOTAS Às 20h, Calazans lórgão! Barra Palace Apart
Hotel. Av Sernàmtíêtiba, 2916 (399-3366) Sem couvert

VINÍCIUS EM PROSA VERSO E MUSICA - Apresentação
de Nazareth Moreatix Às21h no Piccadilly Pub, Av. Gal San
Martin. 1241 Cüuver* a CzS 20,00. (259-7605).

gafieira e pagode

DOMINGUEIRA VOADORA Baile-show com a Orquestra
Tabajara. Às 21h30mm. no Circo Voador Lapa. Ingressos a
CzS 25.00

FORRO FORRADO Neli e grupo Revolver. Às 21 h
Inaressos a CzS 15,00, homem, e CzS 5,00. mulher. Rua do
tateie, 235 1o (245-0524!

PAGODE DA SACOPAN -Conjunto Nossas Raízes, As 19h
Agora na Rua Xavier da Silveira, 112 (255-3320), Ingressos a
CzS 40,00.

SÓ NA LENHA Aoresentação do conjunto Nossas Ra<zes
e o cantor Maurício Apresentação ae Luiz do Pagode Às
14h. peixadã Rua Sacopan, 250 1226-6205) Couvert a CzS
30,00

SALGUEIRO Às 19h, conjunto Samba Rio Show e a A:a da-'armonia Rua Silva Teles. 104

PAGODE DO CAMISOLÀO Apresentação de Leleco do S
Carlos, conjunto Nó na Madeira e Desperta Samba e show ae
mulatas As ls§. na quadra Rua Pio Borges, S Gonçaio

karaokê

CANJA As 20h30min karaokê onde o cliente canta
acompanhado de 950 play-backs (musicas nacionais e mter-
nacionais. a'ém de uma coleção de tangos e boleros) ou de
Armando Martmez (órgão! Apresentação dos cantores Ernes-
to Pires e Mario Jorge A CzS 50.00 (consumação). Av.
Ataulfo de Paiva. 375 (511-0484!

KARAOKÊ DO VELHO TIO - Apresentação e direção de
Karlmhos Senra. Às 21 h. na Av Maracanã. 1263 (288-82911
Couvert a CzS 15.00. sem consumação.



KARAOKÉ DO VOGUE — A partir das 22h. com música ao
vivo apresentado ppr Rinaldo Genes e Mario Jorge Couvert e
consumação a CzS 40.00 Rua Cupertino Durão. 173 (274
41451.

CALABAR — Karaoke e Vera Macedo A casa abre as 20h.
Couvert a Cz$ 10,00. Rua Dr Satamini. 244

Despedida na

ponta do pé
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Haydée e Neumeier, no Municipal

Ainda dá tempo de conferir o talento
da brasileira Mareia Haydée e descobrir
porque ela vive e faz tanto sucesso na
Europa e Estados Unidos há mais de 20
anos. Dançando e dirigindo desde 61
uma das melhores companhias de dança
do mundo, o Ballet de Stuttgart, Mareia
inspirou o coreógrafo John Cranko a criar
a maioria do repertório do grupo em
torno dela, assim como a recriar clássi-
cos contemporâneos como Romeu e
Julieta, Carmen, A Megera Domada,
entre outros. Ao lado de 11 bailarinos da
companhia ela se apresentará em cinco
coreografias. Em Love Songs, com mú-
sicas de Bacharah, Carole King e Aretha
Franklin seu partner é John Neumeier e
em Canto Vital, com música de Gustav
Mahler, Márcia divide os aplausos com
outra grande estrela, Richard Cragun. O
casal também se apresenta em Somen-
thing Special, criado por Dalal Achcar
com música de Ernesto Nazareh. O pre-
ço dos ingressos varia dos Cz$ 150
cobrados pela galeria aos Cz$ 600 do
balcão e CzS 4 mil das frisas e camaro-
tes. O espetáculo começa às 18h e,
como acontece nos países civilizados,
não será permitida a entrada após o
início do espetáculo.

DANCA

MARCIA HAYDEE — Apresentação da bailarina com^a
participação de Richard Cragun e ma>s onze r.a :ar tos cc
Ballet de Stuttgart Programa Love Songs corecg^stig de
William Forsythe e música de Burt Bàcharan. H David e

outros. Canto Vital, coreografia de Azaru Plissetzki e musica
de Gustav Mahler, Something Special, coreografia de Dalal
Achcar e música de Ernesto Nazareth; Aus Holbergs Zeiten
coreografia de John Cranko e música de Edward Grieg. Les
Chaises. ballet de Béiart baseado em lonesco com música
de Wagner. Teatro Municipal. Cinelãndia (220-7584). As
18h. Ingressos a CzS 600,00. poltrona e balcão nobre, a Cz$
30,00, balcão simples, a CzS 150,00. galeria e a CzS 4 mil,
frisa e camarote. Não será permitida a entrada após o início
do espetáculo Último dia.
DEIXA EU DANÇAR — Apresentação do Ballet Officina do
Rio de Janeiro, dirigido por Edmundo Carijó Pedro: Da Vida
e da Morte. A seguir a Cia Theatro de Dança Jonas Dalbecchi
mostra Na Dança dos Homens-Solilóquios. Encerra com o
grupo Andanças, dirigido por Nino Giovanetti Teatro João
Caetano, Pça Tiradentes. s/n° (221-0305). As 19h Ingressos
a CzS 40,00.

CINDERELA — Ballet em um ato com música de Tchaikows-
ky Coreografia de Helfany Peçanha. Teatro da UFF. Rua
Miauel de Frias. 9, Niterói Às i6h.

CARTAZES ANTIGOS DO CINEMA FRANCÊS — Coleção
de 130 cartazes Paço Imperial. Praça XV Das 11h às 20h
Até dia 18

MUSICA

SÉRIE ENCONTRO COM OS MESTRES — Apresentação do
Quarteto Bessler. Programa Quarteto das Dissonâncias de
Mozart e Quarteto n° 2. de Borod>n. As 17h no Museu de
Arte Moderna, Aterro. Entrada franca

PEÇAS IMORTAIS DO CANCIONEIRO INTERNACIONAL
— Apresentação do Teatro de Ópera do Rio de Janeiro As
19h30m, na Corrente da Paz Universal Rua Senador
Dantas. 117. cob 03 Entrada franca

VÍDEO

VÍDEOS NO GIG - Hoje. às 22h Tina Turner in Concert.
No GIG Saladas, Av. General San Martin, 629

OS BRASILEIROS — RETRATO-FALADO DE UM POVO
Exibição de Alimentação, de Maurice Gapoviüa com texto de
Roberto da Matta. Ho:e, às 16h. no Museu do Folclore, Rua
do Catete. 181 Entrada franca

VÍDEO-SHOW Exibição de Animalize com o grupo Kiss
Hoje, às 14h, 16h. 18h 20h, 22h, na Sala de Video Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63.

EXPOSIÇÃO

RETROSPECTIVA Pmturas e gravuras doadas pelos
artistas que já oJupaiam a galeria Galeria de Arte do SESC
da Tijuca Rua Barão de Mesquita, 539 Das lOh ás 22h
Último dia

CRANBROOK ACADEMY OF ART Trabalhos contemporã
neos de arte e design de vários artistas ligados à Academia
de Arte Cranbrook de Michigan Paço Imperial, Praça XV
Das 11 h às 17h Até dia 17
JUAREZ MACHADO Pinturas Centro Cultural Itaipava
3arque da Catacumba — Lagoa Das 15h às 19b Até dia 17

MARIA ZILDA Pinturas Centro Cultural Pascoal Carlos
Magno. Rua Lopes Trovão — Icarai Das9hàs12h Até dia 7
FIOS, FIBRAS E FORMAS 2C saão de ;eodos para
decoração, com cerca de 20 expositores Rio Design Center
Av Ataulfo de Paiva. 270. Das I2h as 20h Até dia 10

POR AMOR A NATUREZA Pinturas e desenhos dos
'mãos Demonte Jardim Botânico Rua Jardim Botânico.
1,008 Das 8h às 17h Até dia 15

NA PONTA DO LÁPIS Desenhos de doze àrs ;:as Galega
de Arte UFF Rua Miguel oe Fnás, 9 Icarai Das V6h às
20h Ate dia 10

CRIANÇANDO Exposição de cena^os figurinos cartazes
e fotos dos espetáculos infantis Museu dos Teatros Rua São
João Batista. 103 Das às 17h A:e d-a 31 de agosto.

DO CRUZADO AO CRUZADO •, siçãò ao acerva de
moedas e rapei-moeda desde cs tempos do Bras Coiònia
Museu Histórico Nacional Praça Marecha1 Âncora. s>~°
Das 14h30m.r> às 17h30m.n Até dia 31 ce ágosto

ALBERY Pinturas Peopie Av 3artc :meu Mtre, 370 A
partir cias 19h Até dia 18

f
COMPANHIA DAS ÍNDIAS — Peças cninesas. de cio.senné

acá No Artcenter Itanhanga cvr-atía da Barra da T ..xa.
1636 - Lojas A e B Das 13h às 22h.

mesm/z

DANCETERIA

METRÓPOLIS — Festival de Bandas Laranja Mecânica. Uns
e Outros. Comando Gvil e Drink Letal Às 22h Ingressos a
CzS 30,00 Estrada do Joá, 150 (322-3911)

ROBIN HOOD PUB — A Trilha, vesp com som, e vídeos A
casa abre às 17h e 20h30min. Ingressos a CzS 30.00, homem
e CzS 25,00, mulher e vesp a CzS 25.00 Av. Edson Passos,
4517 (268-8357).
DANCETERIA MISTURA FINA — Som e vídeos As 22h
Couvert a CzS 45,00. homem e CzS 30.00. mu!her Est-aaa
da Barra da Tijuca 1636 (399-3460).

TITANIC — Discoteca a partir das 21 h Ingressos a CzS
20,00, homem e CzS 10,00, mu'her Estrada do Joá. 2570
(322-0440)

HELP — Musica de discoteca a partir das 21h30mm Ingres-
sos a CzS 35.00. homem e CzS 30,00 mulher, vesperal às
16h CzS 15.00 Av. Atlântica, 3432 (521-1296)

LA DOLCE VTTA — Disco-clube com os discotecários Amân-
dio da Hora e Walmor Às 22h. na Av Ministro Ivan Lins. 80,
Barra (399-0105) Ingressos a CzS 100.00

CIRCUS — Discoteca com a presença do disk-joquei "onny
Decarlo. A partir das 21 h Ingressos de dom a 53 a CzS 40.00.
homem e CzS 25,00. mulher, com direito a um drmk naciona
Matinês, às 16h. a CzS 15,00, com direito a um refrigerar!®
Rua Gal Urquiza. 102 (274-7986)

APOCALIPSE — Discoteca às 20h Couvert a CzS 35.00,
homem Mulher grátis Recomenda-se fazer reservas. Hotel
Nacional, Av Niemeyer. 769 (322-1000 ramal 14)

mm ZD

CIRURGIA PLASTICA
PREVENÇÃO DE QUELÒIDE

IRRADIAÇÃO SUPERFICIAL PÓS-OPERATORIA
DR REINT FEITSMA • DRA SANDRA DE MATTOS
CENTRO MÉDICO VISCONDE SILVA 3rrT3
Rua Visconde Silva, 9
Botafogo — Teis 266-2999. 266 1940. 246 7599

OFTALMOLOGIA

clínica IjArliuStrcét §
cirurgia da miopia \
astigmatismo, hipermetropia e catarata

Direção: EDICFZIR B. COMES — Te!.: 274-44%
* CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO

Cirurgia refrativa de
Miopia e Astigmatismo

Catarata com implante
Lentes de contato

José Carlos Vieira Romeiro
ca» 7M7' Marcos Cerqueira Carvalho

C8AA 2273 7
Rua Voluntários da Pátria, 445 — Grs. 401 02 1 1

Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO
Tels.: 246-1777 — 286-5955

XERORRADIOGRAFIA
\A l. nidade de Xerorradiografia do.Riò de Janeiro

XERORRADtOGRAflA AG'. ' O PfiEC OCf DO ÂNC FH Df
/ I.V-MA RAMiO B* CO MAXILOFACIAL OSSOS artk imçOES

CAVUW J1RINGE PÊN® E TECIDOS MOlE

\
<53r-

V DR CEs.£S*^NO D£ OLfVEiRA CRM 26S5 DR :.OREN'
i \ D« LAOtSLAU ALMEOA CRM 375«3 D» MARCOS

EXTREVlD^CEí
SlEPRA CRM

R GetuUo das Neves 16, J Sotã^c T ei 26&0333 « 246 7

Coord. J. CASAIS Tol 541-1S6S (264-4422 r 383'

anuncie em
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O DIA DA CRIANÇA

planetário
PLANETÁRIO Às 17h, Carrinho Feliz e às 18h30m, De
AKM-2 à Galaxia DX Ingressos a CzS 7.40 e CzS 3,70,
crianças até 12 anos, Av. Pe Leonel Franca, 240 (274-0096)

karaokío

KARAOKÉ DO VOVÔ JEREMIAS — Gravado em videocas-
sete. sorteios, brincadeiras de mágicas, com o ator Walter
Jeremias. Às 17h, no Al Pashá. Rua Vise de Pirajá, 276(247-
0961! ingressos a CzS 30,00, com direito a lanche.

DOMINGO DA CRIANÇA Musica, karaokè e dnncadeiras
com a piamsta Vera Macedo Às 14h30min. no Calabar. Rua
Dr Satammi, 244 Couvert a CzS 5,00.

A KARA DO KARAOKÉ Às 15h. danceteria e vídeos
Apresentação de Kiko Fiore. Ingressos a CzS 15.00. Manhat-
tan, Av Menezes Cortes. 3020 (392-8757)

show

^EMENTES MAGICAS Espetácu!o de musica, maquia-
jjem e acrobacia com a Trupe Trombada e o grupo Mamãe eu
Quero Às 15h30mm. no Jardim Botânico Ingressos a CzS

VIVA A CRIANÇA — Show com Daniel Azuiay e a Turma do
Lambe-Lambe. Às 15h30min. no Canecáo, Av. Venceslau ¦
Braz 214 (295-3044: ingressos a CzS 70.00.

O PAO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS °rogramação
fia •• 3ço Melancia, mímica conj Pedro e luiza Mónteíro;grupo

:ts (boneco), trio ãcrobático e banda de bichos As 16h. no
Morro da Urca. Av Pasteur, 520. Ingressos a CzS 12,00 e
CzS 6.00. crianças de quatro a 10 anos

OS GOLFINHOS DE MIAMI E||étájülo com golfinhos e
focas amestrados Barrashopoing Av das Américas, 4666

- iih30mtn. 14h f§h. 1Sh e 19h30mm ingressos a CzS
26.00 e CzS 20.00. crianças.
ACERCA DO CIRCO SEM CERCA Musical com texto e

oe Mauro V -nezes e Lu Vaia. Espaçarte Clube
Canaveral. Av das Américas 487 Às 16h Ingressos a CzS

matinês

SESSÃO COCA-COLA Pato Donald — Lagoa Drive-ln
Av B ~.rqes oe Medeiros 1426 - 274-7999' 18h30m.n

• Outros filmes com censura livre ver na seção
Cl NEMA

rv

• Hamburger • Cachorro Quente •
Pizza • Pipoca • Batata-Frita • Algodão
Doce • Sorvete • Suco de Frutas •
E ainda tem refngerantes e salgadinhos

Credito próprio.
Aceitamos cartao de crédito.
Assista uma demonstração.
Tiel: 260-1565 e 270-1167 - Leal.

1, 2, 3... Já: último dia no Gláucio Gil

teatro

A ARCA DE NOÉ -- Musical de Vinfcíus oe Morais e
Toquinho. Direção de Alice Viveiros de Castro Café Concerto
do Teatro Cacilda Becker. Rua do Catete. 338 (265-9933)
As 17h Ingressos a CzS 20,00. Último dia
Com a novidade do café-concerto e a vantagem de uma
comunicação garantida com o pub<ico. através de músicas
bastante conhecidas, este musicai é das melhores monta
gens das muitas feitas sobre o livro disco de Vinícius e
Toquinho

UM BAILARINO TRAPALHÃO NO SALOON DE SANTA FE
— Texto, direção e produção de Luna Brunrí Teatro do Tijuca
Tênis Clube Rua Conde de Bonf:m. 451 Às 17h30min.
Ingressos a CzS 20,00.

A BELA BORBOLETA — Texto de fraldo. Direção de Cano
Arruda Teatro de Bolso Aurimar Rocha Av Ataulfo de
Paiva. 269 (239-1498) Às 17h30mm Ingressos a CzS 50,00

A CASA DE CHOCOLATE - Texto de Nazareth Rocna
D reção de Wagner uma Teatro do America, Rua Campos
Sales, 118 (234-2068j Às 16h. Ingressos a CzS 30.00.

CASAMENTO NA FLORESTA II Musicai com texto e
d.reção de Manassés Sessanam Teatro do Tijuca Tênis
Clube Rua Cde de Bonfim, 451 (268-10121 Às 10h30min.
Ingressos a CzS 30.00.

CHAPEUZINHO E O LOBO LEGAL — Texto e direção de
Conraoo de Freitas Teatro do Sesc de S. João de Meriti,
Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro. 66 As 16h Ingres-
sos a CzS 15,00

CHAPEUZINHO VERMELHO Texto e direção ae Waltèc
Costa Teatro Serrador Rua Senador Dantas. 13 <220-5033^
As 17h. Ingressos a CzS 30.00

CHAPEUZINHO VERMELHO Teatro ae Brigitte Blair
Direção de João Solcini e Dylml Ei^as Teatro do Clube
Monte Sinai, Rua S Fránosco Xavier 104 ( 248-8448! Às
16h. Ingressos a CzS 15 00

A COELHINHA E O SÍMBOLO DA PAZ Texto ae America
Maria Caooarei As 16h. no Olímpico Clube Rua Pompeu
toureiro 116 (541-1372! Ingressos a CzS 30,00

CRESÇA E APAREÇA - Espetáculo infánto-juveni ae S- vic
Curty e;jfràtima'Queiroz Direção de Silvigjfcurty Sala Montei-
ro Lobato anexo ao Teatro Villa-Lobos Av 3r "cesa Isabel,
~0 As 17h. ingressos a CzS 20,00 Ültirnp dia

FADA DO LAGO AZUL II Texto de Limaçhem Crerem
Teatro Imperial Praia ce Botafogo, 524 Às 16n30~^n
egressos a CzS 20.00 Acompanhante não oaga

A GATA BORRALHEIRA — Musical de Mana Ciara Macha-
jc Teatro Ipanema Rua Prudente:Direçãqçie Carlos W son
Teatro Ipanema Rua prudente de Morais. 824 >247-9794
As 16h30rr.m Ingressos a CzS 30.00,"-azendo a ftãdi&jpnal Cindereia para o Brasi interior ae
Mmas. Vana Ciara troca a máciica cJo aoracaoabra oeís
mágica da comedia sem peraer a fantasia

A GEMA DO OVO DA EMA "exto ae Syivia Srthoií
D reção ae Tunmho Rocha Teatro do Sesc da Tijuca Rua
Barão de Mesouita. 53S (208-5332 ÀsT0tí3Õrriih mg-essos
a CzS 20.00

GONÇALINHO E GONÇALÀO? QUE CONFUSÀO"exto de Zenafàer R>cs D-reção ae João Soncini e Dy mo
E >as Teatro do Clube Monte Sinai -uaS FranciscoXavier'04 (248-8448 As |7h30min inaressos a CzS 25.00

O GUARDA-CHUVA MÁGICO — Texto e direção de Paulo
Afonso de Lima Oba Oba, Rua Humaitá, 110 (286-98481 Às
17h. Ingressos a CzS 70,00. com direito a lanche
HE MAN E O GRANDE MISTÉRIO — Musical com texto e
direção de Walter Costa Teatro Serrador, Rua Senador
Dantas, 13 (220-5033) Às 16h. Ingressos a CzS 30,00.
HISTÓRIAS DE LENÇOS E VENTOS — Texto de lio Krug«
Direção de Maria Luisa Prates Com o grupo Chá com Me!
Teatro Isa Prates. Rua Francisco Otaviano. 131 (287-0563;
Às 17h Ingressos a CzS 20,00
JOÃOZINHO E MARIA NA FLORESTA MÁGICA — Direção
ae Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51
(521-2955) As 16h Ingressos a CzS 30.00.

O MÁGICO DE OZ — Originai de Lyman Frank Baum
Adaotação de Nelson Wagner e Francis Mayer Direção ae
Waldez Ludwig. Teatro Casa Grande Av. Afrâmo de Melo
Franco, 290 (239-4046). Às 16h Ingressos a CzS 40,00.
O MENINO E O SONHO — Texto e direção de Humbeno
Abrantes Teatro do América. Rua Campos Saies, 118 (234-
2068), Às 17h30mm Ingressos a CzS 30,00

O OURO DAS ESTRELAS — Texto de Tomo Carvalho.
Direção de Vicente Maiolmo. Teatro Villa-Lobos, Av armce-
sa Isabel, 440 (275-6695). Às 17h e dom . às 16h Ingressos a
CzS 30.00 Último dia
OS PALHACINHOS TRAPALHÕES — Texto e direção de
Procópio Mariano Sala Vianinha Rua do Catete, 243. Às
16h Ingressos a CzS 30,00
PASSA, PASSA, PASSARÁ — Musical de Ana Luiza Job.
Direção de Roberto Frota. Musicas de Antônio Adolfo,
Paulinho Tapaiós e Xico Chaves Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de S Vicente, 52 Às 17h Ingressos a CzS 30.00.

PEDRO E O LOBO — Adaptação de Demse Crispun Direção
de Beto Crispum Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica. 63. Às 16h. Ingressos a CzS 30,00
PINÓQUIO, O BONECO DE PAU — Direção de Jair Pinheiro.
Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955) As
17h Ingressos a CzS 30,00
PLUFT, O FANTASMINHA — Texto e direção de Mana Clara
Machado Teatro Tablado. Av Lineu de Pauía Machado, 795
1294-78471 Às 16h e 17h30min Ingressos a CzS 15,00.
POPEYE E OUVIA EM BUSCA DO TESOURO — Com o
grupo Carrosse1. Às 15h30min, no Teatro da Cidade. Av
Epitácio Pessoa, 1664- (247-3292), ingressos a CzS 30,00
POR UM FIO DE LUZ AZUL - T exto e aireçào de Francisco
Venceslau Com o grupo Caixote Centro Cultural de S
Teresa Rua Monte Alegre. 306 (242-97411 Às 16h Ingres-
sos a CzS 25,00
PRÍNCIPE ENCANTADO — Texto de umachem Ihèrem
Direção de Conrado de Freitas Teatro Alaska Av Copacaba-
na. 1241 i247-9842i Às 17h Ingressos a CzS 20,00
QUEM PINTOU O FARAÓ DE VERDE? — Texto e a<reção de
Mana Luiza Macedo Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av
Ataulfo de Paiva 269 (239-1498) As 16n. ingressos a CzS
30.00
SEU COMISSÁRIO, TEM CRIANÇA NO CENÁRIO — Texto
e direção coletiva do grupo Doce Adrenalina Teatro da
Cidade Av Epitácio Pessoa. 1664 i247-3294i Àsl7h30mm
ingresso a CzS 25.00
1, 2, 3 E... JA — Texto de Cora Ronai Direção de Ciaucio
Saltai; Teatro Glaucio Gill. Praça Caraea Arcoverde. s nc
i237-7003i Às !6h Ingressos a CzS 30.00. Ultimo cia.
SUJÒ NO OLIMPO — Texto de Aristófanes. Direção e
adaptação de Cláudio Torres Gonzaga Teatro Rival Rua
Álvaro Aivim, 33 1240-1 135' Às 16h. ingressos a CzS 25,00.
TRÉS PERALTAS NA PRAÇA — Musical de José Vai uz
D^eção de Eiyzio Falcatto Teatro Leopoldo Froes, Rua
Manoel ae Abreu. 16, Niterói. As 17h,
OS TRÉS PORQUINHOS E O LOBO MAU - Dire<J| de Ja
Pinheiro Teatro Brigitte Blair. Rua Migue _emos. 51 (521-
2955' Às I8h. ingressos a CzS 20,00.
UM AMOR DE ESPANTALHO - Com o grupo Gatig Às
14n, no Teatro Armando Gonzaga Av Ma! Cordeiro ae"árias. 511 L Ma' -ermes Ingressos a CzS 15.00
SIMBAD DE BAGDAD Texto de Lenitá Pionczyns< e
Cláudio Tovar Direção de Ciaucio "ovar Teatro Nelson
Rodrigues Av Cn e 230 (212-56951 As 17h30min Ingres-
sos a CzS 30.00. Até cia 31 agosto
VAMOS BRINCAR DE CIRCO? — "exto e oireção oe Saüo"cnè Clube Gurilàndia Rua S Demente. <108 i255-3-96
As 17-. Ingressos a CzS 20,00
A VOLTA DO CAMALEÃO ALFACE "exto de (Viária Clara
Macnado. Direção de ToniriiHo Lopes Com o g^uoo Ponto ae
°a~ as Teatro do Planetario da Gavea Rua Pe Leoné-ranca, 240 >274-00961 Às 16h Ingressos a CzS 20 00
Estacionamento próprio

J
I • Hamburger • Cachorro Quente 1

^ Pizza • Pipoca • Batata-Frita • Algodao 1
Doce • Sorvete • Suco de Frutas 1

L E air*da tem refngerantes e salgadinhos 1
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A equipe de No Mundo dos Sons, que tem estreia marcada para o dia 16 no Teatro Villa-Lobos

Para as criangas, I PERNALONGA I!

uma revolucao musical 
p 

l0Zr«T™
ala Arpoador Tel.: 287-0563

I Para seu filho, um projeto

A equipe de No Mundo aos bons, que xem estreia mdrudud udid u u.a >u nu lcauu «.«a .-w^»

Para as crianças,

uma revolução musical

Canções de Luizinho Eça

embalam o ensaio de peça

para ouvidos sensíveis

É possível transformar o mundo com
um exército de instrumentos musicais e

provocar uma revolução apenas tocando
uma sinfonia, atingindo as pessoas na sua
sensibilidade. Pelo menos pode ser assim
no universo infantil e No Mundo Dos
Sons, um espetáculo com música de Luizi-
nho Eça e texto de Fernanda Quinderé,
com estréia marcada para o dia 16, no
Teatro Villa-Lobos. Anuncia-se para o publi-
co infanto-juvenil. mas o diretor Antonio
Grassi garante que vai mais fundo: "As

músicas são super-sofisticadas, para ouvi-
dos sensíveis, seja criança ou adulto."

Em qualquer dos casos, o espectador
sairá do teatro tendo visitado a estrada do
dó, o vale do ré, a floresta do mi, o satélite
do fá, o caminho do sol, a terra do lá e
terminar com a descoberta do si. O guia da
viagem será o adolescente Luizinho, inter-

pretado pela atriz Tássia Camargo 
"Achei

que ela comporia bem um meninão". diz
Grassi. Breves, mínimas, semínimas, cia-
ves, instrumentos e outros segredos são
aos poucos descobertos por Luizinho, que
se refugia no mundo mágico dos sons.

insatisfeito com o que o ser humano anda
aprontando no planeta Terra, ou melhor, no
Reino dos Desafinados.

Há um mês dedicando-se a ensaios, o
elenco de 10 atores — com participação
especial de Louise Botkay Courcier, de 8
anos — esmera-se na coreografia de Ricar-
do Bandeira e nas aulas de canto, no
estúdio do compositor Eça. "Uma das

grandes novidades é termos um maestro
trabalhando junto com a gente, coisa rara
alegra-se Antonio Grassi, que já assinou a
direção dos infantis Sapomorfose e Os
Smurfs e prepara-se para montar Peter
Pan, em São Paulo. A outra vantagem que
está encontrando e a oportunidade de en-
saiar no próprio palco do Teatro Villa-Lobos.
"Isso agiliza muito os trabalhos porque
gasta-se muito tempo adaptando as marca-

ções de uma sala para um palco", explica.

Ao contrário do que ocorre normalmen-
te, neste espetáculo, o texto está em
função da musica "Ela 

permeia toda a

peça e é, na verdade, a personagem princi-
pai", define o diretor No Mundo Dos
Sons foi escrita para a televisão mexicana
e transposta para o teatro com os capítulos
transformados em cenas que correspon
dem as sete notas musicais, sete remos.
Onde habitantes talentosos, exilados do
Reino dos Desafinados, sabem como viver
felizes. Eles vão ensinar como

Jg 
ESCOLA PARQUE

A criança da Escola Parque estuda, planta,
rega, canta. sobe. desce, come, dorme, nada,
e dá milho ás galinhas. S.OOOrrr' de área verde. v

H INTEGRAL • PRÉ-ESCOLAR • PRIMÁRIO
Rua Marquês de Sáo Vicente, 465 e 483. Gavea.

(€£í 274-2949

PERNALONGA

Colégio ISA PRATES

Rua Francisco Otaviano, 131
Arpoador Tel.: 287-0563

Para seu filho, um projeto
de viver:

um ser livre, construtivo
e criador.

DO MATERNAL AO 2o GRAU

Volta em Agosto o
CENTRO DE DANÇA

ISA PRATES

Matrículas Abertas

Com muito espaço para brincar
horta e passarinhos a
PIRILAMPOS esta com suas

? matrículas abertas para o 2r se-
-mestre de 86 Horário parcial e in-

, N tegral

Rua Joáo Borges, 148 - Gavea - Tel 294-1570.



ROTEIRO DA SEMANA

cinema

Wilson Cunha

oprimidos e

uma cabeça

0 círcuitão está se agitando firme.
Entre um filme para a juventude — ou a
menos a ela endereçado — Aventuras
de Um Anjo, e o novo veículo de Sylves-
ter Stallone, Cobra, existe trabalho de
mais intensidade: A Igreja dos Oprimi-
dos de Jorge Bodansky e Helena Salem.
Além de Por Incrível Que Pareça, um
filme com muita idéia na cabeça.

"Durante séculos, Igreja e Poder,
Igreja e classes dominantes significaram
uma só coisa no Brasil,"afirmam os reali-
zadores Helena Salem e Jorge Bodansky
de A Igreja dos Oprimidos. 

"Nos últi-
mos 30 anos, porém, e sobretudo após o

golpe militar de 1964, uma parte expres-
siva da Igreja Católica mudou." Com seu
filme, já premiado com a Margarida de
Prata, de 86, mostram esta nova realida-
de. de uma Igreja dos poderosos que viu
uma parte de seu contingente transfor-
máda em Igreja dos Oprimidos, dando a
voz não só aos envolvidos nesta transfor-
mação como ao povo e ouvindo também

os defensores da velha ordem." A partir
de quinta-feira, esta visão estará ferven-
do a tela livre do Estação.

Também para quinta, Por Incrível
Que Pareça, de Umberto Molo, a histó-
ria de uma cabeça que rola de casa em
casa. 

"Uma 
pessoa comum jogada dian-

te de uma situação absolutamente su-

pra-real, no limite da credibilidade," jura
Molo sobre o problema que cria para Tim
Rescalfj o da cabeça. Com ele, de corpo
inteiro, Thereza Mascarenhas, Jofre Soa-
res, Carlos Kroeber, Gianfrancesco Guar-
meri, Luiz Armando Queiroz.

Já para Aventuras de um Anjo volta-
mos aos anos 60 e ao clima das aventu-
ras. juvenis com um toque de cinema
fantástico O segundo da semana, ao
ado de Por Incrível. Fantástico, tam-
bem, é Sylvester Stallone. Precedido de
um grande sucesso mundial, chega Co-
bra onde, Sly, fumando, de arma em
punho, e apontado como a cura de todos
os males Na marra, claro, como gosta
seu maior fã, sentado, sempre sorrindo,
em uma branca mansão de Washington.
De qualquer forma, o diretor, Cosmatos,
< eficiéiH Como vimos em Rambo
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O desconhecido

Nada mais badalado na literatura
brasileira que o período modernista. O
que veio antes, no entanto, pouca
gente conhece. É para mostrar um
pouco do pré-modernismo que a Casa
de Rui Barbosa vai promover uma
exposição de livros, revistas,
manuscritos e fotografias dando uma
imagem visual dos últimos dez anos do
século XIX e das duas primeiras
décadas do século XX, não só em
termos de literatura mas também da
vida quotidiana com fotos das
paisagens e cenas do Rio da época. A
exposição Pré-Modernismo — A
Produção Literária e o Contexto vai
de 5 a 30 de agosto na Casa de Rui
Barbosa, Rua São Clemente 134. E
quem quiser se aprofundar no tema
pode também assistir às palestras que
acontecerão nos dias 20, 21 e 22 deste
mês, com a participação de Walnice
Nogueira Galvão, Antonio Houaiss,
Silviano Santiago e Luiz Costa Lima.

pré-moderno

artes plásticas 
Reynaldo Roels Jr

Geração 80 continua em cena

Amanhã, dois nomes conhecidos da nova
safra de pintores da década de 80 apresentam
seus trabalhos ao público carioca. Na galeria
do Centro Empresarial Rio, às 21 h, Gerardo
Vilaseca inaugura uma individual com nove de
suas últimas telas, trabalhos construtivos nas
três cores primárias, azul, amarelo e verme-
lho, e empregando apenas formas geométri-
cas, o quadrado, o círculo e o triângulo. Esta e
a primeira vez que Vilaseca explora o colorido
desta maneira, tendo antes se limitado ao
preto, apenas ocasionalmente empregando
outras cores. Espanhol radicado no Brasil
desde 1955, formado em arquitetura mas há
três anos dedicado exclusivamente às artes
plásticas, Gerardo já expôs em diversas coleti-
vas (Geração 80, Rio Narciso Nova Geome-
tria. Velha Mania e outras), e participou de
vários salões.

O outro artista a inaugurar sua individual
amanhã é Jadir Freire, na GB às 21 h, também
mostrando p nturas recentes. Os trabalhos de
Jadir apresentam um colorido intenso, expio-
rando a cor como principal elemento significa-
tivo, empregada ora como manchas abstratas,
ora em elementos figurativos — seus bichos
Baiano de 29 anos, Jadir já expôs em indivi-
duais e participou de diversas coletivas e
salões no pais.

Uma terceira inauguração amanhã, no
Cândido Mendes de Ipanema, às 21 h, Espe-
lho Negro, onde Igor K. Marques mostra 22
trabalhos de desenho e pintura divididos em

três séries, compreendendo diversas técni-
cas: grafite, lápis de cera, pastel oleoso,
têmpera e acrílico. A exposição conta ainda
com a colaboração de Jamir Soares, que
compôs um fundo musical para a mostra e
que intitulou Fragmentos, interferências so-
noras sobre os desenhos. Ainda amanhã, às
18h30min, na Macunaíma, inauguração da
mostra de artistas premiados no 42° Salão
Paranaense

Terça é dia de dois jovens veteranos
apresentarem trabalhos sobre papel. Na Ar-
tespaço, Ângelo de Aquino inaugura sua indi-
vidual às 21 h. No mesmo horário, Ivald Grana-
to abre sua exposição na Paulo Cunha. Ambos
estão ligados a um figurativismo de cunho
homorístico e irônico, bastante expressivo em
si mesmo, mas que é somado a um emprego
livre do colorido, a meio caminho da pintura.

No Solar Grandjean de Montigny, às 20h,
exposição de livros ilustrados por artistas,
onde poderão ser vistas algumas obras-
primas da ilustração nacional, como Cobra
Norato de Raul Bopp e Humilhados e Ofen-
didos de Dostoiévski.

Na sexta, a Petite Galerie abre as portas
com Cinza, trabalho de Cildo Meireles com-
posto por dois ambientes formados por 10
painéis de lona crua, pintados com tinta acríli-
ca e revestidos com giz e carvão. Não haverá
inauguração, e a galeria vai abrir as portas,
normalmente, às 15 horas.



ROTEIRO DA SEMANA

show

Diana Aragão

Só mulheres:

Marina, Rô Rô,

Nora e Evinha

A semana é animada por quase todos
os ritmos. A começar pela volta da cantora-
compositora Marina que arrasou no Cane-
cão, semana passada, com seu Todas,

que, certamente, estará em melhor ponto.
Fica no mesmo palco até domingo que vem
no horário nobre de 21 h. E as cantoras não

estão para brincadeiras pois a também
ótima Angela Rô Rô volta ao palco do Circo
Voador para única apresentação no sábado.
E o revival da semana fica por conta da

chocante voz de Nora Ney, machucando
corações com seu repertório, presente no
Botanic sexta-feira e sábado, repetindo no
outro final de semana. Que bom.

A estréia de hoje é do Jards Macalé, no
Seis e Meia do Teatro Nelson Rodrigues,
cantando até sexta-feira seu variado reper-
tório. Em fases normais, é sempre bom

programa. A terça-feira também está re-
cheada de boas atrações começando pela
estréia, na Asa Branca, do show reunindo a
turma do pagode em espetáculo que já foi
mostrado no Seis e Meia do Carlos Gomes.
Mas vale a pena mesmo assistir ao canto
de Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Jovelina
Pérola Negra (os dois em dose dupla pois
também estão de volta no Seis e Meia do
Carlos Gomes), Fundo de Quintal e Samba
Som Sete. E a segunda fase do Projeto
Pixinguinha, também na terça, no Circo
Voador, vem com força total apresentando
o talento de Renato Borghetti, gaiteiro, e os

dança

Passos na Rua

O Grupo Amálgama, dirigido por Anne
Westphall, se destaca por sua seriedade de
trabalho e inteligência na pesquisa. O fato de
ser Anne também engenheira, traz a sua
proposta uma linha bastante cerebral que.
mesclada à dança, surge com soluções nunca
menos do que intrigantes. Ela e seus compa-
nheiros Maria Clara Taborda, Alexandre Cam-
pos e Écio Corrêa estarão no Espaço Pro-Arte,
Rua da Assembléia 10, subsolo, com o espe-
táculo Com Passos. Músicas de Britten. Na-
zareth, Osvaldo Lacerda e Harold Emert serão
interpretadas ao piano e oboé pelo próprio
Emert. Só na sexta-feira 8, às 18h30min

Jjf Ipis

YBM

Evinha e Trio Esperança no People

violeiros Passoca e Marco Pereira. Deve

ser bom. No instrumental da Sala Funarte,

o show é de Júlio Costa (violão e guitarra) e

Marcos Anel (teclados), além da banda, no

espetáculo dirigido por Roberto de Cleto.

A quarta-feira traz de volta ao People o
espetáculo da Evinha com o Trio Esperança
(bota revival nisso!) com textos e direção
de Flavio Marinho num dos shows mais
concorridos da casa, pois lotou gerai no
último verão. Agora, voltam para três sema-
nas. E atenção, atenção: o mestre Paulo
Moura está de volta à gafieira Magia Tropi-
cal animando seus bailes a partir de sexta-
feira. Pena que em curta temporada — até
o dia 22 — pois voará para os Estados
Unidos Outro instrumentista muito bom, o
violonista Nonato Luiz. realizará temporada

no Jazzmania durante todo o mês de agos-
to, garantindo o som mais suave.

Antonio José Faro

da Assembléia

Coisa rara no Brasil será o curso de dança
promovido pelo Inacen no Teatro do Liceu de
4 até 10 de agosto As aulas são de dança
afro-brasileira, entregue a um grupo de bam-
bas no assunto Mercedes Baptista (afro-
brasileiro), Walter Ribeiro (afro jazz). Katia

Bahadian (jazz aplicado aos ritmos primitivos)
e Eneida Castro (moderno, com vistas ao

Afro) Os cursos serão pela manhã e a tarde

O curso segue as diretrizes da Association

Onsha de Paris, centro cultural dedicado à

pesquisa e manutenção das danças africanas

e derivadas

rádio FM

Luiz Antonio Mello

Todos os

horários do

samba na 105

Segunda-feira o IBOPE maior foi o da
Telerj Dezenas de ouvintes telefonaram oer-

guntando sobre os horários de samba da FM
105. Aqui estão Desperta Rio, todos os dias
entre 6 e 8 da manhã, engatando com Manhã
de Bamba que fica no ar até às 10 h O

telefone para a participação dos ouvintes é o
264-0105. Ah, sim, entre meia-noite e 4 da
manhã quem está no ar da 105 é a Madruga-
da de Bamba Na Cidade, de segunda a sexta
às 6 da manhã, tem musica brasileira até às
8h com o comando de Paulo Roberto, que

passa a bola para Fernando Mansur mandar

para os ares oTelefonedaCidade(264-'ü29'
que até o meio-dia recebe pedidos musicais
Na Nacional, o programa Terça Especial (22
h) será com Marcos Valle Antes, às 20h na
Imprensa, o programa O Eremita coní nua
atraindo uma boa fatia de audiência

A Fluminense continua dando uma gera!
na programação, para de'irio dos ouvintes.
Quarta-feira, às 22 h, tem Novas Tendências
com José Roberto Marr e Soma Boiron O

programa era sucesso na Estácio e conquis-
tou, também, São Paulo onde vai ao a; aos
sábados pela 89 FM, Os Módulos Especiais
desta semana na Fluminense são os segum-
tes amanhã — Ftnis Africae, terça. Bronski
Beat. quarta, Saxon, quinta, The Damned e
Sexta. Jimi Hendrix Terça-ferra às 22 h. o

programa Sala de Concerto (Radio MEO vai
apresentar uma gravação ao vivo com o
violoncelista Watson Clis e os violinistas Gian-
cario Pareschi(o Spaüa) e Daííro de Almei da.
sob a'regência de Nelson Nilo Hack.

& m |P 1

Jimmy Hendrix e modulo especial
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ROTEIRO DA SEMANA

musica
Reynaldo Roels Jr

Os agudos de uma cantora notável

Amanhã às 21 h, o Teatro Municipal abre
suas portas para o único recital que a soprano
Gundula Janowitz dará no Rio de Janeiro.
Gundula, uma das vozes mais notáveis do
cenário lírico internacional das úitimas déca-
das, abrange quase três séculos de música
em seu repertório, que vai de Bach a Richard
Strauss No palco, é considerada uma das
grandes intérpretes de Pamina (A Flauta
Mágica), a Condessa (As Bodas de Fígaro),
Leonora (Fidelio), Sieglinde (A Valquíria) e a
Condessa (Capriccio), além de exercer uma
intensa atividade nas salas de concerto e
como cantora de lieder O recital do Munici-
pai, em que Jonowitz será acompanhada ao
piano por Edson Elias, é inteiramente dedica-
do a canções de Schubert, Brahms e Richard
Strauss.

Na terça, o duo de violonistas Sérgio e
Odair Assad se apresenta no IBAM, mostran-
do peças de Brahms, Wissmer, Mignone, S
Assad, Granados, Burkhart, Ponce e Piazzola.
Na quarta, tem início a série de apresentações
de Lo Schiavo, de Carlos Gomes, no Mês da
Ópera, este ano dedicado inteiramente ao
compositor brasileiro. Os espetáculos terão
iugar no Teatro Dulcma, na quarta, sexta e
sábado, às 19 h e no domingo, às 17 h.

A kent County v0uth Orchestra, conjunto
britânico que atua desde 1963, dará dois
concertos esta semana, o primeiro na Escola
Nacional de Música, quinta às 20h30mm. A
entrada e franca. A segunda apresentação da
orquestra será na Sala Cecília Meireles, na
quinta às 21 h. O regente do grupo é o
maestro Alan Vincent.

Dois solistas brasileiros de destaque inter-
nacional se apresentam esta semana com a
OSB. sob a regência de Roberto Benzi, maes-
tro italiano convidado para duas apresenta-
ções à frente da orquestra. A primeira será na
iüarta as 21 h. com o violoncelista Antônio

Meneses No sábado, Nélson Freire se apre-

senta à frente da orquestra para tocar o
Concerto n° 2 de Chopin. Ambos os concer-
tos serão no Municipal.

Às 21 h da quinta, a violinista russa Irina
Tseitlin e a pianista Laís de Souza Brasil tocam
na Cecília Meireles um programa de Bach,
Beethoven, Bloch e Brahms. Ainda na quinta,
ás 21 h, o compositor contemporâneo alemão
Asmus Tietchens apresenta seu trabalho na
Escola de Música Villa-Lobos, com a colabora-
ção de Tato Taborda e o grupo Expele Metal.

No sábado, a Orquestra de Câmara de
Niterói realizará um concerto na Cecília Meire-
les, às 21 h, sob a regência de Roberto Duarte.

teatro

Macksen Luiz

Comédie Française:

uma grande visita

lima semana excepcional para o teatro.
Afinal, a partir de quarta-feira no Teatro Villa-
Lobos, o público terá oportunidade de assistir
à tradicional Comédie Française. Nesta via-
gem, a companhia criada em 1680 por Luiz
XIV traz La Parisienne — quarta e quinta — e
Elvire Jouvet 40 sexta e sábado — numa
pequena e sintética amostra de seu vasto
repertório. La Parisienne, de Sen ri Becque,
com direção de Paul Vecchiali, é uma peça já
conhecida dos brasileiros, levada ao palco há
alguns anos por Fernanda Montenegro. Na
verdade, um boulevard com todos os ingre-
dientes de sofisticação, e com alguns poucos
ingredientes de observação sobre o compor-
tamento da sociedade francesa do século 19.
A teatralidade desta comédia se acentua na
medida em que a direção conseguir retirar do
elenco um brilho que se apóie em sólida

A soprano Gundula Janowitz, no Municipal

técnica e numa verve irresistível. A formação
dos atores da Comédie é bastante sólida e
ampla para que consigam esse tom. Já Elvire
Jouvet 40, de Brigitte Jaques, propõe o teatro
como material dramático. Reúne os textos
originais das aulas do ator e diretor Louis
Jouvet — que viveu por quase dois anos no
Brasil durante a 2a Guerra — à sua aluna
Cláudia. Todas as aulas se concentram nas
diversas possibilidades de interpretar a última
cena da personagem Elvire em D. Juan, de
Molière.

Mais uma estréia — na terça-feira no
Teatro Vanucci — aumenta a quantidade de
peças voltadas para o riso. Segura o Afonso
Prá Mim é comédia musicada de Paulo Fi-
gueiredo, lançamento desse ator na área da
dramaturgia. A direção está a cargo de Cláudio
Cavalcanti. Participam do elenco Maria Lúcia
Frota, Marcos Weimberg e Daniel Barcellos.

Café, de Mário de Andrade, com direção e
adaptação de Luís Fernando Lobo abre na
sexta-feira as apresentações dos alunos da
Escola de Teatro Martins Penna no Teatro
Cacilda Becker. Esse texto de Andrade, focali-
za a crise do café decorrente da quebra da
Bolsa de Nova Iorque, em 1929, e os conflitos
em torno da Revolução de 32.

classe & mídia Marco
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Pronto-socorro de figurinista

Roupas de um filme de época

podem servir para uma novela

Encerrada 

a filmagem de
uma cena de época, não
raro a figurinista Yurika Ya-

masaki, 34 anos, tem que em-
preender uma caçada aos figuran-
tes, correndo atrás de ônibus ou
irrompendo em edifícios desço-
nhecidos. 0 displicente fugitivo
leva no corpo uma ou mais peças
aparentemente sem valor mas

que vêm há sete anos enrique-
cendo o acervo que Yurika tem
formado com paciência e sabedo-
ria orientais. 

"Tenho roupa para
vestir mil figurantes de época' ,
calcula Uma preciosidade, que
tem salvo a pátria e a cinemato-
grafia brasileira Até então em-
prestando a amigos, Yurika agora
decidiu alugar seu vestuário de
estimação, não sem antes vencer
os ciúmes e se convencer de que
seria este o melhor caminho para
garantir uma estrutura de conser-
vação e manutenção à altura do
valor do acervo "Há coletes que
tenho medo até de pegar, estão-
se desmanchando", conta Sem
falar em vestidos de tecido italia-
no confeccionados na França e
bengalas com cabo de prata. Para
o próximo filme da diretora : isuka
Yamasaki — sobre a vida de San-
tos Dumont — muitas roupas sai-
rão do galpão da Companhia das
Docas, que Yurika aluga com o
marido Cacá Diniz e a irmã Tisuka

Premiada com os filmes Gai-
jin, Parahyba Mulher Macho e
Rio Babilônia. Yurika Yamasaki,
em seus nove anos de carreira,
pode afirmar "Fazer figurino de
época no Brasil é complicado. A
verba é sempre curta, confecoo-

nar sai caro e encontrar uma rou-
pa usada é difícil". Por isso está
sempre visitando bazares e bre-
chós, já tendo arrematado toda a
mercadoria de uma dessas loji-
nhas ao lado da Rodoviária de São
Paulo. Também inventa permu-
tas, como a que fez com o diretor
Lauro Escorei, em Sonho Sem
Fim "Emprestei todo meu figuri-
no e em troca ele me deu o que
confeccionou."
ROUPAS PRAGMATICAS - 

|m
pronto-socorro dos figurinistas. É
assim que os cenógrafos, adere-
cistas e figurmistas Billy Acioly, 38
anos e Sérgio Marimba. 26 -
sócios na produtora Todas —, en-
caram a atividade de Yurika. E
também a que eles estão come-

çando a desenvolver sem envolvi-
mento afetivo com roupas mas
com uma visão muito pragmática.
Terminado um filme, a produtora
entrega para eles todo o guarda-
roupa, que eles passam a admi-
nistrar com participação nos lu-
cros Foi assim com o figunno de
Ópera do Malandro que eles
conservam ainda precariamente
numa loja da Praça Onze, e que já
serviu à minisséne Anos Doura-
dos, da Globo, e a próxima novela
das 7. da Manchete. "Só existe o
Mundo Teatral e a gente quer ser
o Mundo Televisivo e Cinemato-
gráfico", pretende Manrnba. Com
larga expeffência em TV ele e
Acioly aprenderam a urgência do
veículo Assim como a arte de
iludi| 

"É importante que um ator
use uma roupa com vivência por
que ca uma visão mais Dróxirra
dc real", c z Se-g G>
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O queto 
da caverna

Alfredo Ribeiro
Fotos de Luiz Carlos David/F4

Na boate Crepúsculo de Cubatão, o carioca

descobre os mistérios de um clube fechado

ponto é estratégi-
co — Rua Barata
Ribeiro, 543 —
Copacabana, no
quarteirão entre

Santa Clara e Raimundo Cor-
rea. Lugar movimentado e
barulhento, mal cheiroso.
Nas madrugadas de quarta a
sábado quem passa pelo la-
do esquerdo dessp rua corre
o risco de levar um choque
cultural ao dar de cara com
uma gente misteriosa e ab-
solutamente estranha aos
costumes festeiros da cida-
de. O negro predomina nas
roupas da pequena multidão
que se aglomera diante do

paredão preto iluminado pe-
Ia coloração do pôr-do-sol ur-
bano armado em maquete
numa vitrine retangular. Os
donos daqueles casacões,
botas de cano longo, luvas
de renda, chapéus indianos
ou militares e véus tampan-
do o rosto esperam a vez de
entrar com seus topetes es-

pigados e maquiagem de
traços fortes pela única por-
ta, igualmente preta, que le-
va ao cenário de dramatiza-
ção da vanguarda carioca.
Nem todo mundo é da mes-
ma tribo e, por isso, nem
todo mundo entra na taba.
As portas daquela caverna
são vigiadas pelo radar ener-
gético da pequena Norma,
com o apoio técnico de dois
seguranças. Nesse teatro ur-
banótde da vida, atores co-
mo Miguel Fallabela e Edson
Celulan já foram barrados na
porta. Independentemente
do talento, faltam a eles al-

guns traços evidentes na
personalidade e no visual
aos freqüentadores do Cre-
púsculo de Cubatão, uma
boate que atrai a curiosidade
de jovens cariocas para o
quase intransponível véu de
mis||rios que separa a calça-
da da Barata Ribeiro do ritual
exclusivd da tribo.

trarem", explica seus crité-
rios como porteira. Tem
também a energia que diz
sentir no olhar das pessoas.
Se você não entrar em sinto-
nia energética com Norma,
melhor se afastar do Crepús-
culo. Com a fisionomia fe-
chada, cabelos espigados e
de coloração variável, ela lhe
dirá que a casa está cheia,
pedirá sua carteira de identi-
dade (o lugar é impróprio

para menores de 18 anos)
ou lhe dará uma resposta
malcriada. Jamais lance mão
do argumento 

"pô, 
gata, dei-

xa eu dar um look no que
rola aí dentro". Numa des-
sas, você entrará na lista
negra dessa menina que co-
meçou como garçonete e
escalou um posto-chave no

poder crepuscular. No fim
de semana passado, Norma
faltou ao trabalho, para de-
sespero da gerente Alexan-
dra de Castro Jordão, 24
anos. 

"Isso aqui parece Ma-
dureira", deixou escapar
uma farpa de preconceito
tribal.

as, afinal, que
gente é essa que
tem acesso ao
buraco negro de
Copacabana? Não

imagine um ambiente punk
instalado na sujeira, um can-
to qualquer. A taba é limpa e
bem decorada. Logo na en-
trada, o negro predomina
nas paredes, no piso, nos
balcões e nas poltronas que
cercam o amõiente. O ver-
melho está nas almofadas e
nos tampos das mesinhas e
banquinhos diante das pol-
tronas. Máquinas obsoletas
de calcular viram abajur nos
cantos e nas paredes late-
rais. Em cada extremidade
do espaço, um espelho gran-
dioso de moldura preta. Sus-
pensos, dois aparelhos de ^
vídeo. A pista de dança fica í>

Lá dentro, o ambiente sobrio convive com a extravagancia

É um clube fechado com
cerca de 100 sócios, mas
este esquema de carteirinha

já não funciona. A tribo cres-
ceu porque alguns curiosos
que foram aparecendo se
identificaram com o gueto e

ganharam passaporte livre
na portaria. A malha fina da
entrada e controlada por
Norma Rodrigues da Silvei-
ra, 24 anos, personagem ter-
no capaz de se transformar

na mais completa tradução
da antipatia ao sinal de apro-
ximação de um freguês
"fantasiado", aquele que
tenta se parecer com a tribo
usando vestimentas negras.
"Você fica pior ainda de pre-
to", diz Norma olhando com
indiferença o indesejado. Na
retaguarda, ficam os museu-
los de Almeida e Zé Carlos,
os seguranças. 

"Não 
deixo

pessoas de roupas feias en-
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aqui ficam sozinhas, dançam
sozinhas e estão bem consi-

go mesmas." É por isso que
ela defende o fechamento
da tribo num gueto. 

"E as-
sim com os negros, com os
homossexuais e assim será
com a gente. Tem que se
fechar para não entrarem no-
vas influências." 0 negrç é a
cor preferida de Silvia. É as-
sim que ela se veste no
Crepúsculo e também no
seu trabalho como gerente
da butique Toot, 

"de 
moda

de vanguarda", no Rio Sul.
Quem freqüenta a taba, co-
mo a carioca Silvia, "odeia

ser chamado de dark". 0

que ela sabe é que faz parte
de uma tribo diferente, inte-
lectualizada, sempre à frente
do que se convencionou
chamar de moda.

n 

incômodo com o
rótulo dark não
afeta tanto as
idéias do artista
plástico alagoano

Carlos Fiúza, 22 anos, estu-
dante de Filosofia, integran-
te da chamada Geração 80 e
freqüentador bem-recebido
no Crepúsculo. 

"A imprensa
tem que dar nome às coisas

para identificá-las e saber o

que é", justifica. A boate
seria 

"uma caverna, uma es-
pécie de palco para se refle-
tir o final do século, ir ao
fundo do poço e superar a

grande crise, como fizeram
Baudelaire e Nietzche". Co-
mo eles, Fiúza desce ao po-
rão negro do Crepúsculo pa-
ra 

"pensar 
a minha era com

barulho e luzes piscando".
Morador de Copacabana, ele
identifica o bairro como o
habitat natural do dark.
"Tem 

muita barata, gente e
automóveis." Fiúza defende
a linha dura no critério de
seleção dos freqüentadores
para a formação de um gue-
to. 

"Aqui 
dentro tem a escu-

ridão e as pessoas pensam
que vão encontrar a luz", diz
ele com saudades dos tem-
pos em que a tribo era mais
fechada. "Depois virou mo-
da, galinhou um pouco".
Não existe discriminação
com pessoas negras naque-
le espaço, avisa o artista
plástico, que provocou uma
resposta anti-racista ao pu-
blicar artigo no Caderno B

no subsolo, em cenário am-

pio e bem refrigerado. Os
canos de água e esgoto fi-
cam aparentes no teto. Tudo
lá também é preto com al-

guns detalhes vermelhos
nas mesas laterais. Em pro-
porções reais, um boneco
com quepe militar se apóia
numa máquina antiqüíssima
de escrever. Seus olhos ilu-
minados observam o movi-
mento.

eria o templo dark
do Rio de Janeiro,
rótulo a grosso
modo atribuído a
uma gente pálida,

vestida de negro, entediada
com a própria vida — anun-
ciou-se na imprensa e nas
rodas mais 

"moderninhas"

da cidade. Vá procurar um
dark no Crespuculo de Cuba-
tão e, certamente, será bar-
rado na porta. Para aquele
clube, dark é um rótulo mex-

pressivo, 
"coisa da grande

imprensa" 
"Aqui não é uma

casa onde as pessoas
curtem o tédio", garante
Alexandra Jordão, produtora
de acessórios para butiques,
que vive sua primeira expe-
riência de trabalho na noite,

gerenciando a casa. Para ela,
o charme do clube privê co-
meça pela seleçãcf de fre-

qüentadores na portaria.
Aqui, curtimos musica e

aconchego. O espaço fica
reservado para que, por
exemplo, um homem venha
de saia, pintado, e role essa
coisa andrógina — que não é

gay — com toda a liberda-
de", explica.

Essa coisa que a fre-

qüentadora Silvia Naylor, 21
anos. não acredita que pos-
sa entrar 

"nas 
cabeças pe-

quenas dos brasileiros".
'Você 

já viu algum casal
aqui dentro?" Sem esperar
resposta, Silvia conclui:
' 

Não existe. São pessoas
até certo ponto assexuadas.
É um mistério. O androginis-
mo é evidente, você não
sabe quem é ou não gay. A
sexualidade não esta no ar,
está nas pessoas, no lado
narciso de cada um", teori-
za. No fundo da caverna, os
freqüentadores dançam so-
zinhos, muitos em gestual
quase erótico de encontro
às paredes. 

"As 
pessoas

Silvia é gerente de uma loja de moda vanguardista

O faxineiro Baixinho e Edinho, sócio 001 do Crespusculo

Geração anti-saúde
Silvia Naylor, 21 anos, é

uma das freqüentadoras de es-
timação do Crepúsculo e sai de
sua casa em Copacabana, on-
de mora com o pai, 

"muitas

vezes só para chocar a socie-
dade falida". Ela se identifica
como personagem de uma tri-
bo diferente, intelectual, pós-
punk, individualista, de tempe-
ramento frio, urbanóide, de um
lado vampiro, sempre à frente
da moda. "De repente, somos
um bando de narcisistas bur-
gueses loucos para aparecer,
mas que não venham nos rotu-

tédio existe sim. "Está na vida
e na sociedade, não nas pes-
soas." A depressão também é
um fato. "Eu mesma quase
tentei suicídio semana passa--
da." A falta de interesse pela
coisa coletiva faz dela "um ser
apolitizado". Não gosta do "al-

ternativo" Fernando Gabeira. É
a geração anti-saúde. "Fala-

mos de cocaína como se fosse
um bife." No Crepúsculo, Sil-
via convive com "a maioria de
homossexuais, andróginos e
assexuados". Mas nisso, ela é
diferente da tribo: "Sou hetero

?
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Na calçada da Rua Barata Ribeiro, uma pequena multidão espera a vez de penetrar no véu de mistérios da boate
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em que dizia que os darks
são pálidos. 

"A 
questão não

é étnica, é epidérmica. E

preto também fica pálido se
não pegar sol", garante.

Macíria Rodrigues, 20
anos, maquiadora, cabelei-
reira e modelo não entra
muito nessa conversa de cri-
se de final de século e anun-
cia a felicidade como uma
característica da tribo que
freqüenta há dois anos, des-
de que chegou de sua terra,
o Ceará. 

"0 
importante é

que você tenha estilo de se
vestir. Eu por exemplo só
ando de meias rasgadas.
Não estamos na escuridão,
o verão é que acabou", lem-
bra aos desinformados.
"Neste 

pequeno inferninho
me sinto livre para o lance
de ser diferente. Pós ou an-
tes, o importante é ter es-
ti Io 

".

Quando não é o estilo ou
a necessidade de pensar a
era, o que mantém parte da
tribo unida é o som que toca
altíssimo no subsolo da ca-
sa. Não foi por outro motivo

que Edinho Dark, 24 anos,
vocalista e guitarrista da ban-t)

"Vai 
para o enterro de quem"

Marcelinho, no Crepusculo

Ele não poderia mesmo
passar as noites em Itaquatia-
ra, onde mora com os pais e
com um irmão "playboy". Mar-
celinho, 17 anos (18 em cartei-
ra), não se enquadra em ne-
nhum dos três conceitos que
estabelece para os freqüenta-
dores daquela praia pós-
Niterói: "Velhos, surfistas e
maconheiros." E é por isso
que ele passa boa parte de
suas noites (três horas em mé-
dia) dentro de ônibus no trajeto
entre Itaquatiara e o Crepúscu-
Io de Cubatão, em Copacàba-
na, com baldeações em Icaraí
e na Cinelândia. Marcelinhq sai
de casa com figurinos produzi-
dos por sua mãe: luvas de
renda branca, sapatos brancos
de bico finíssimo, uma saia,
camisa de corte feminino e
capa até os pés. Na cabeça, os
cabelos arrepiados combinam
com o batom roxo e a maquia-
gem finalizada por um longo
traço no canto dos olhos. Na
condução popular, Marcelinho
já levou "dois 

pedregulhos e
xingamentos do tipo 'olha a
bicha, punk, heavy metal, new

vvave'. Mas eu não tenho rótu-
los", avisa. "Não sou andrógi-
no", fala com firmeza.

Eu sei que as minhas rou-
pas chocam", reconhece. E é
por isso que Marcelinho tor-
nou-se mais discreto para fre-
qüentar o primeiro ano do
curso de 2o grau da Escola Gay
Lussac, em Niterói. "A noite,
todos os gatos são pardos",
mas de dia Marcelinho só é o
mesmo nas cores de suas rou-
pas: preto, cinza, roxo "caixão

de defunto", azul escuro e ver-
de musgo. "Nada 

que seja
muito 'cheguei'", ensina. O
penteado também fica mais
comportado. 0 cabelo, aliás, é
a única restrição que a mãe de
Marcelinho faz ao seu visual:
"Vai 

para o enterro de quem?"
— ameaça uma bronca Com o
pai, um advogado, o diálogo
não vai além de "bom dia. boa
tarde, boa noite". Pior ainda é
o relacionamento com o irmão,
"um 

playboy que se veste na
Company e pega onda de mo-
rey boogie", abomina. "Com

ele eu só falo para brigar "

2sgZ£z
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no ninho

Com movimentos agitados
e discrepantes ao gestual do-
minante nas noites crepuscula-
res. Maria Eugênia Leite Gou-
vêa Mascotti, 27 anos, é amiga
da gente da tribo que se reúne
na escuridão daquele ambien-
te. Mas, positivamente, é uma
estranha aos conceitos de for-
mação do gueto. 

"Adoro 
praia,

ginástica e Búzios. Sou a rai-
nha do nudismo", apresenta-
se. F:ilha de coronel do Exército
e ex-mulher de um oficial de
Marinha, ela diz que 

"já rodei
quente nessa vida". Chegou
há quatro meses de uma tem-
porada na Europa, empregou-
se como gerente de uma pron-
ta entrega de moda em Ipane-
ma, alugou um apartamento
em Copacabana e descobriu o
Crepúsculo de Cubatão. "Aqui

eu me sinto em outro país,
posso vir sozinha e tudo é
como num show de rock", fala

^jjjj

Maria queria ser Biggs

de suas noitadas na boa. Para
chegar, troca as roupas da
Company por alguns panos e
maquiagens exóticas, 

"me

fantasio". E tudo lhe agrada
muito no Crepúsculo, em es-
pecial um dos donos da casa.
"O Ronald Biggs é a maior fera
do mundo. Queria ser ele para
assaltar o trem pagador e en-
cher os bolsos de libras ester-
linas."

da Kongo, se tornou o sócio
número 001 do Crepúsculo.
De quarta a sábado, ele fre-

qüenta religiosamente o

ponto, instalando-se sempre
nas escadas que levam ao
subsolo. O som é a sua
viagem. Mas, ultimamente,
Edinho ocupa sua posição
estratégica no Crepúsculo
só para 

"não ficar em casa,
curtindo o tédio e, aí sim,
virar um dark de verdade",
brinca com o rótulo. Ele re-
clama uma renovação estéti-
ca da música da casa, com
mais hip-hop, break, reggae
e ska. 

"O 
que mais curto

agora é música de preto, de
crioulo e aqui está entrando
um som de rádio", lamenta.

Exagero do Edinho. Ban-
das e nomes como o Tere-
kunda, Cocteau Twins, So-
nic Youth, Yellowman e Foe-
tus-Art-Terrorism não são
bem o que se poderia en-

quadrar numa parada de su-
cesso radiofônica. É o que
se tem ouvido muito no Cre-

púsculo, sob o comando na

agulha do discotecário Car-

los Eduardo Candelot, 21
anos, o Dudu. 

"O som me-

nos vanguarda que toca aqui
é a coisa mais vanguarda

que os não freqüentadores
da casa já ouviram", desafia.
É verdade que quando Dudu

põe um funk no prato 
"pinta

o racismo" e as pessoas que
estão dançando pedem 

"pa-

ra tirar essa coisa de criou-
Io". Nada disso, segundo
Dudu, tira do Crepúsculo e
do Rio uma posição adiante
na vanguarda musical. De

grupos nacionais, Dudu só
toca Escola de Escândalos

(Luzes) e May East (Ele-
mentais). 

"O lance são os
lançamentos", define.

Afora o som, as pensatas
em nossa era e o estilo de
ser e se vestir, o Crepúsculo
de Cubatão sobrevive do
movimento estimado em
torno de 300 pessoas (às

quartas e quintas-feiras) e de
outros 350 freqüentadores!)

"Nao sou tao radical para andar por ai com essa cara"

"Só 
quero ir a

O motorista de praça ficou
paralisado, assustado, depois
que atendeu ao sinal de Eugê-
mo Moreira de Souza, 22 anos,
o Feo, que tentava pegar um
táxi próximo de sua casa, em
Botafogo, para ir à Festa da
Maquiagem no Crepúsculo de
Cubatão. Feo estava vestido e
pintado à imagem da figura
tétrica da capa do disco Con-
certs In China, de Jean Michel
Jarre. Uma alma do outro mun-
do, deve ter pensado o moto-
rista de táxi, catatônico a essa
altura. "Não vou te fazer mal.
Só quero ir a uma festa". Foi
uma corrida como qualquer ou-

uma festa"

tra com destino a um baile de
fantasias. "Eu uso bastante
preto nas roupas, mas não sou
tão radical para andar por aí
com essa cara. Hoje é dia de
festa." Freqüentador do Cre-
púsculo desde a sua inaugura-
ção, Feo não poderia mesmo
repetir sua performance da
noite da maquiagem para aten-
der à freguesia bem comporta-
da da loja da Ellus no Rio Sul,
onde trabalha. Feo é menos
radical do que a foto acima
transparece. "Não vou à praia,
mas não tenho nada contra. O
que não gosto mesmo é de
garotão playboy."
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Hepatite

O que eles bebem

Hepatite
Vodka. triple sec.,

suco de laranja e creme de leite

Lagoa Cinza
Rum, licor de chocolate

e leite de coco

Chuva Ácida
Gim, vermute, suco de limão

e água cristal.

Kamikaze
Vodka, cointreau
e suco de limão

IIBIiw|, .>

O que eles bebem

Chuva Acida Kamikaze
Gim, vermute, suco de limao Vodka^ Cointreau

e £gua crista). e suco de lim§0
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Hepatite Lagoa Cinza

Vodka, triple sec Rum, licor de chocolate
suco de laranja e creme de leite. e leite de coco
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Ana Maria Tornaghi (relações
públicas, 41 anos) — Parece as-
sim um mau presságio. Prefiro
as coisas luminosas.

Andréa Beltrão (atriz, 22 anos) —

Dark, punk, yuppie, é tudo a mes-

ma coisa. Só muda a roupa.

Angeli (quadrinista, 30 anos) — E
um estado de espírito. Uma ma-
neira de ser depressivo, neuróti-
co, desamparado, acuado, en-

curralado, suicida, mal amado e
mesmo assim fazer o maior su-

cesso com gatinhas. Não basta

ser dark, tem que participar.

Caetano Veloso (compositor, 43
anos) — Penso na palavra ingle-

sa. Penso logo que apagou a luz.

A Casseta Popular (revista de
humor) — É um bando de caras
vestidos de preto, num lugar pre-
to, falando de tédio. Não sofrem
de nada que uma carteira de

trabalho assinada não resolva.

Chacal (poeta, 35 anos) — Bura-

co negro da civilização moderna.

Dicionário Webster's Inglês-

Português — Escuridão, escuro,
noite (...) triste, melancólico,

enigmático, calado, reservado

(...) turvo, soturno, carrancudo.

Glória Horta (poeta, 31 anos) —

Não consigo diferenciar muito

um dark de um punk. Seria um

punk mais elegante. Como numa

determinada época estava na

moda o tubinho, agora estão os

darks.

Heloísa Buarque de Hollanda

(professora universitária, 45

anos) — É tirar um sarro perigo-
so com a morte.

Jair de Sçuza (diretor de arte, 39

anos) — É uma espécie de teatra-

lização dramática e estética do

fim do mundo. É uma certa sen-

sibilidade, um modo, um com-

portamento. Até uma moda. E

preto, pálido, pode ser verde-

água. Enfim, dark é um toque.

Jorge Mautner (compositor, 45

anos — É uma reciclagem de

certos aspectos do existencialis-

mo mas já em tom de consumo.

Esses temas ligados à morbidez,

ao luto. Acho o dark meio vam-

piro.

Lúcia Sweet (colunista, 36 anos)
— É um estado de espírito notur-

no porque noite is beautiful.

Maria Juçá (agitadora, 36 anos)
— O obscuro objeto do desejo.

Mauro Rasi (dramaturgo do bes-
teirol, 36 anos) — Essa mitologia
dark é coisa de gente que acredi-
ta que do outro lado da porta
existe em dragões.

Moreira da Silva (cantor, 84

anos) — Barco? Darco? Dark? O

que é isso? De escuro, em inglês,

só conheço black out.

Paulo Cintura (professor de gi-

nástica, 34 anos) — Acho que é

uma sujeira, uma porcaria. Fa-

lou, minha flor?

O Planeta Diário (jornal de hu-

mor) — Dark is beautiful.

Ronaldo Mourão (astrônomo, 51

anos) — Deve ser uma sigla.

Detesto siglas. Foi uma das pio-
res invenções dos tempos mo-

dernos. Dark parece um órgão

ligado à cultura. Isso é coisa do

Darcy?

Zuenir Ventura (editor do Cader-

no B, 55 anos) — É o neo-deprê

com uma tendência de curtição

masô. Me cheira a isso.
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excessos e ainda passa al-

gum tempo na porta dos

banheiros, orientando ho-

mens e mulheres no sentido
das portas certas. Ele está
definitivamente agregado à
tribo, assim como a divulga-
dora da casa, Verônica Do-
bal, 23 anos, que incluiu a

palavra dark em seus textos
de divulgação como forma
de atrair mais gente para a

programação cultural que í
casa fará todas as quartas-
feiras do mês. Na próxima
quarta será a vez da perfor-
mance A índia e o Trafican-
te, com Isabella Sechin e
Stella Miranda; na seguinte,
os também performáticos
Fausto Fawcett e os Robôs
Efêmeros entrarão em cena;
dia 20, a casa se transforma
num abrigo antinuclear; e no
dia 27, Festa da Praia-Dark-
Tropical. O traje para invadir
essa praia é a rigor. Experi-
mente. ®

nas madrugadas das sexta e
sábados, quando a casa abre
á meia noite. O movimento
de copo.S no salão é peque-

embora a gerente Ale-
xandra garanta que o consu-
mo médio per capita fica
entre CzS 200 e CzS 300.
Toma-§^ uma dose de Vat
69 por CzS 38, umadevodka
Sr1" '"off por CzS 22 e qual-
quer um dos drinks espe-
/ ais da casa íveja quadro na

! pág. 46) por CzS 26.

t um otimo negocio. A

casa ia se pagou e ganha-se
algum dinheiro aqui", conta-

;¦ ,-.j Francisco França, 23

a-os sono minoritário da

casa il0%) ao lado dos in-

c cses Aíar Defense (12%),

Ronald Biggs (25%) e do
•raiontário Tristan Ivan Pear-
:-; - '53%). este ultimo idea-

zador cio Crepúsculo, atual-
mente viajando pela Inglater-

ça da lei, que o mantém em
regime de liberdade vigiada

pelo assalto ao trem pagador
inglês, Biggs não tem se-

quer seu nome no contrato
social. Teria de estar em ca-
sa sempre antes das 22h,
está impedido de trabalhar e
viajar e tem que se apresen-
tar duas vezes por semana
na Policia Federal. No Cre-

pusculo, ele aparece a cada
três meses e sua figura, que
no início dava o clima miste-
rioso à casa, foi lentamente
substituída pela mitologia
dark. 

"Não me sinto roubado
na mística. Apoio o dark", se
diverte.

É uma espécie de marke-
ting espontâneo, reconhece
o pessoal de serviço da ca-
sa. Uma série de circunstàn-

cias e coincidências que fo-
ram se ajeitando até à for-
mulação da receita do su-
cesso do Crepúsculo. No cli-
ma de cochia teatral — com
figurinos, maquiagens, ilumi-
nação e marcação na cena
do salão — que toma conta
da casa momentos antes de
sua abertura ao publico, os
funcionários do Crepúsculo
mais parecem um grupo al-
ternativo de arte. No cama-
rim das garçonexes Raquel e
Luciaria, duas atrizes de-
sempregadas, o misto de fa-
xineiro, contra-regra e segu-
rança Ednaldo Bezerra de
Salves, 22 anos, o Baixinho,
apressa os últimos retoques

da maquiagem. 
"Vamos Ia

gatas, que a casa vai abrir".

Pernambucano de Surubim,
há um ano no Rio, Baixinho é

onipresente no Crepúsculo:

recolhe os copos, limpa as

mesas e balcões, contém

Não tem j
entrar no

preciso obter a
aprovação de Norma
(acima), responsável
pela portaria com o
apoio de dois
seguranças. Lá dentro, o
serviço fica por conta
da jovem equipe
crepuscular (acima e à
direita), num ambiente

profissional que uniu
afetivamente o
discotecário Dudu (ao
lado), a gerente
Alexandra (acima, no
centro), o proprietário
Ronald Biggs (abaixo,
no centro) e a
divulgadora Verônica (à
direita).

participação de

Ronald Biggs, 56

anos, no negócio

é discreta. Por for-
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"No Brasil, as pessoas confundem imagem com roupa e produgao"

tumultuado poeta 
do rock

Maria Silvia Camargo

No Brasil, as pessoas confundem imagem com roupa e produção'

Renato Russo: a

cabeça pensante 
do

rock em novo disco
pm* mmiiMM»iiw'wupi ¦W.UUI-uU.íwjmjíujj anmmmmmmmmmmmmmmBaÊmÊKÊiÊÊÊm

I™"™ le sempre foi considerado figura de
¦¦"¦ ponta no núcleo das cabeças pensan-

, tes do jovem rock'n roll Mas nunca
apareceu muito para falar sobre isto. Seu
comportamento no palco e sua pouca paciên-
cia para com a tietagem também já lhe
valeram os mais variados títulos: maluco ,

ermitão", "estrela" Mas Renato Russo, vo-
calista e líder da Legião Urbana, não liga.
Mesmo sem atuar com a sensualidade de um
Paulo Ricardo, do RPM, a sexualidade de um
Cazuza ou as gracinhas de um Roger, do
Ultraje, Renato é um ídolo que no primeiro LP

jà vendeu 96 mil cópias e agora espera muito
mais para o lançamento do disco Dois. Com
fama de genioso no showbiz, ele é bem
diferente de perto. Cheio de energia e anima-
ção italianas, contidas no seu lado Manfredim

sobrenome de nascimento que o trans-
formam rapidamente no doce "Júnior" ou

J aninho", como é conhecido na família e nos
vizinhos da Ilha do Governador, Rio, onde
nasceu.

De 
'Juninho a 

' Russo" foi um duro
caminho Mas Renato, apesar de seus 23
anos ha quem jure que ele tem 26 —>

omeçou cedo. Aos quatro já mostrava fortes
tei dências musicais, chorando toda vez que
lhe tiravam o radio de perto 

"Quando meus

pais saiam, minha tu Socorro ficava comigo,
namorando na janela e ouvindo Neil Sedaka e
Paul Anka aos berros , diveite-se Aos sete
anos, Renato e a família (o pai, economista: a
mãe professora de inglês, e uma irmã mais
nov.i foram morar nos Estados Unidos. Lá
Renato; comprou todos os discos dos Beatles

i tornou-se fâ compulsivo do LP do Festival

de Woodstock. 
"Meu tio Ciáudio adorava som

e engenharia de áudio. Eu queria fazer como
ele, ter modelos Revel e flâmulas na parede
do quarto", explica o adolescente precoce. A
esta altura Renato já mexia em todos os

discos clássicos do pai e nos livros da mãe,
formando coleções até hoje mveiadas pelos
amigos. Se ele era injlospectivo? Não. "Eu

aproveitava os dias de chuva , explica. Na
verdade, uma das lembranças mais fortes da
vida de Renato foi a infância passada entre
carrinhos de rolimã e farras em sua casa no
sossegado bairro de Bananal, na Ilha, na
mesma casa onde Renato vive hoje ao lado
dos avós e dos primos, a quase duas horas de
distância da Zona Sul do Rio

LÍDER EM LOUCURAS Dois anos em
Curitiba e a mudança para Brasília aos 11 anos

marcaram seu gosto pelo excesso de espaço
e tranqüilidade. 

"A cidade me faz mal , diz ele
reclamando do Rio e de São Paulo. Mas foi
em Brasília que Renato encontrou o agito. Lá
tocou piano e violão — sem nunca ter aprendi-
do — até descobrir as maravilhas de uma
banda punk. 

"Sempre quis ser igual aos
Beatles, ter uma banda, mas achava impossí-
vel porque não sabia tocar nada. Daí surgiu o

punk, que eu ouvi quando todos começaram a

gostar de disco music, e pensei: 
"Ah, 

pra
fazer quatro acordes, até eu".

Renato formou a primeira banda de Brasí-
lia, o Aborto Elétrico, se tornando líder de
uma série de iniciantes no mesmo caminho.
"O 

pessoal da Plebe Rude, do Capital Inicial e
da Legião Urbana, todos éramos da mesma
turma", conta Philippe, guitarrista da Plebe

' 

41
.diSL 

m
0 amor a Brasilia e seu verde

Influenciado pelos Smiths

As influências

de um poeta pop

Gertrude Stein, autora predileta

Renato não gosta de citar autores.
"Fica besta", diz. Mas em seu quarto
bagunçadíssimo, só o que se vê são
discos e livros, a maioria em inglês. Em
matéria de leitura ele tem desde a Enciclo-
pedia Britânica até a revista londrina I. D..
Entre os discos, existe muita coisa dos
anos 70 como Pink Floyd e compositores
udigrúdi Mas nestes tempos de cansaço,
Renato tem escutado mesmo Jonathan
Richman And The Modern Lovers com
seu disco lt's Time For Um ritmo delicio-
so e rimas como "double chocolat malted,

yeah. yeah' Nas citações, no entanto, ele
é um pouco mais profundo: Gershiwn, o jazz erudito

rn. . na Q

o
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Rude. 
"E como Renato foi sempre o Renato,

eu sempre o admirei", completa. "Ele era
meio nosso irmão mais velho", conta Dinho.
vocalista do Capital Inicial. Desta época de
roupas rasgadas e musica agressiva, os garo-
tos guardam diversos e célebres encontros
com a polícia e brigas com os pais. 

"Meus

pais me achavam muito infeliz, mas nós nos
divertíamos bastante", conta Renato enfati-
zando o caráter ingênuo e experimental do
movimento.

NOITES DE DESCOBERTA — Entre os ami-
gos, Renato também se destacava por ser um
dos poucos a financiar as próprias loucuras.
Professor de inglês desde os 17 anos, funcio-
nário do Ministério da Agricultura ou estudan-
te de Comunicação Social da UnB, ele nunca
abriu mão de inventar experiências e desço-
bertas. 

"Depois 
que o Aborto acabou, ele

abria os shows onde a gente tocava, sozinho
com seu violão. Só tocava suas composições
que eram bem românticas e sensíveis", conta
Philippe. "Era comum na turma patrulharmos
uns aos outros com a coisa de ser punk",
conta Dinho, do Capital. Mas o Renato já era
diferente e respeitado. Hípersensivel, cheio
de reações fortes de amor e ódio, ele sempre
foi meio ermitão, meio excêntrico. Ele ficava
um tempão quieto", acrescenta Dinho. Aqui já
nascia o apelido Russo, "minha homenagem
à Jean Jacques Rosseau, Henry Rosseau e
Bertrand Rusell", explica o próprio Renato.

Foi justamente por sempre fazer só o que
quis e com forte paixão que Renato ganhou
fama de maluco "Eu sei que tem gente que
projeta suas fantasias mórbidas em cima de
mim e diz que já tentei suicídio muitas vezes.
Mas é que elas não entendem que às vezes
eu vejo o que quase ninguém vê", diz ele,
citando a li mesmo na musica Quase Sem
Querer, do LP Dois, lançado semana pas-
sada

Suas experiências — sempre relacionadas
com a mais recente leitura do compositor -
variavam bastante. Às vezes Renato ficava
quatro dias sem comer para ver como iria se
sentir, ou procurava ficar um mês sem mentir.
Enquanto isto aprofundava-se em leituras so-
bre alguns de seus ídolos prediletos Rim-

baud, Renoir, Debussy ou Ravel. Nestas fa-
ses. ele experimentava a pintura. Consumia
dias de trabalho com telas debaixo da chuva
ou misturando tinta à urina Pesquisava ma-
gia, tarot e astrologia experimentando várias
correntes místicas Isto, junto a muita bebida"Nunca bebi pelo gosto, mas para ficar louco
Bebia Cointreau em copo de requeijão", reve-
Ia Foram algumas destas experiências que
levaram Renato ao hospital Mas isto foi o
passado", diz ele "Parei com tudo Era um
movimento muito egoísta da minha parte,
enquanto todos se preocupavam comigo",
explica ele

A ALMA NO DISCO Hoje Renato passa a
maior parte do seu tempo trabalhando, lendo,
escrevendo e compondo no silêncio da Ilha."O Renato Russo é o que dá entrevistas e
batalha. O Manfredim fica dormindo o tempo
todo", diz ele, enfatizando os estímulos de
Dado Villa Lobos, Renato Rocha e Marcelo
Bonfá, seus companheiros na Legião Urbana
nos trabalhos que faz "Aliás", diz ele "não

queria dar esta entrevista sem a banda de
jeito nenhum, a gravadora é que insistiu",
afirma, exaltando seu amor e afinidade aos
amigos. Sua fidelidade explica a falta de
interesse por badalações "A coisa que eu
mais odeio no mundo é falsidade, tipo ficar
rindo para quem eu não gosto ou dando
explicações para as pessoas. Elas que se
danem", diz. Seu tipo apegado e romântico
explica a convivência mais estreita com uns
cinco ou seis amigos de quem não se separa

Mas no momento Renato não tem dispo-
sição nem para os amigos Sente-se exausto
pelo trabalho de lançamento de Dois, que o
consumiu por mais de um ano de trabalho.
Durante todo este tempo, Renato compôs,
ensaiou, sugeriu e mudou capas, em ritmo
frenético. Dizem que o trabalho da banda
sempre oscila entre a simplicidade contra-
tando pouca gente para a produção e
cuidando pessoalmente de tudo — e a onipo-
tência de cuidar de cada detalhe. "Mas o meu
disco é que exprime tudo", explica mostrando
as letras das musicas. Em Dois, as letras
românticas e líricas que falam de desencon-
tros amorosos (como em Andréa Doria ou

PIJAMA LISTRADO
CURTO

^=^z$ 159,00

Fm

*
"Sempre me querem louco."

Acrilic on Canvas) sugerem uma recente
decepção amorosa, mas Renato é radical
quanto ao assunto "Não 

penso em amor
Acho que ainda sou muito egoísta para ter um
relacionamento honesto com alguém", expli-
ca. Seus truques, quando se sente sozinho ou
triste, são ouvir Quase Sem Querer faixa do
ultimo disco, ou dormir "Todos os meus
amigos dizem que devo fazer análise porque
sou exagerado demais", sorri

A seu respeito, os mesmos amigos aue
se preocupam, revelam um paixão sem med
das O escritor Marcelo Rubens Paiva, amigo
de Renato há dois anos quando eíe forma
va a Legião Urbana - explica nunca ter vi r
alguém "tão 

perfeito em tudo" O Renati
inventou uni jeito de dançar que hoje todoj
mundo copia, mas só quem o viu ao vivo
dançando com o tripé do microfone daquele
jeito meio "sexualidade- reprimida", sabe a
força que ele tem. Depois tem a originalid ide:
de sua voz e uma composição infinita, que
não esgota nunca. Agora, con 10 amigo ele e
um doce Grande contador de histórias super
carinhoso, sei que ele parece agressivo, ma-
esta é sua sensibilidade' diz Renato re< j • i
os elogios Diz achar qúe sua |naior importar
cia é estar fazendo algo "E mostrandr.. que
todo mundo que quiser, pode fazer igual ©

0
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("OS CABELOS DO SEU PAI

CONTINUAM CAINDO?
O I.dentro Clinico SLIM & SKIN. esta solucionando, através

I clf um sistema inédito no Brasil, o tratamento de queda de
abelc c-alvicie precoce, capaz de recuperar ou manter os

I > -lírios ó(? seu p3i g também o sgu. com muits saúde 6
I beleza Para o homem e a mulher moderna a aparência e
I V.uv jc- sucesso em qualquer atividade Consultas grátis
I até o Oia dos Pais

"entro Av Graça Aranha. 416 — 2° andar
Tela. 222-6174, 242-5049

R Joana Angélica. 47 Tel» 267-0 244 . 287-4868

HALE HOBBY HOME
- apenas 3 dias você tem seu chalé montaao. seja na
a a rampo ou cidade Vale a pena conhecer este
jvo conceito em casas pre-fabricadas. As informa-
>: s oooem ser obtioas na DANIGRI ENGENHARIA

A - rante Barroso, 63 — Gr, 1101 — Tels 240-
e 240-8847 Exposição Av das Américas, Krrí 12

do Posto Itaípava — te 325-6139.

m B 1 G

Ferragens decorativas ttda.

A mais completa linha de fechaduras para inte
riores e banheiros, do clássico ao moderno
também uma completa linha de ferramentas em
geral, tudo com grandes descontos. Anote os
endereços e confira: R. do Riachueio, 427 Loja
Tel 252-5923 e R. Frei Caneca, 87-Tel.252-4351

Com o suporte de tv da FARGOS

PERSIANAS VERTICAIS
LAVAGEM, CONSERTO E VENDAS

LAVAMOS PERSIANAS VERTICAIS de qualquer
marca, dando-lhes aparência de nova, sem perder a
vida do tecido. Na transferência de local, fazemos
aumentos, cortes verticais e honzontais. na altura e ou
largura Conserto e vendas sem compromisso pelo
tel. 265-9957

le Presentes

COLOQUE A TV EM
FRENTE A SEU PAI

ôoiftk) de

T^afão

FESTAS
INFANTIS

r> 11-1793

Abra as portas

da imaginação!

você assiste tv sem deslocar do
lugar Vale a pena conferir Varias
cores com o melhor preço Ven-
das, instalações e entrega imedia-
ta FARGOS R Hilário de Gouveia
66 - S/203 - Copacabana - Tels
235-0482 e 255-7117 ¦ RJ

Informe Publicitário Tel. 293-0203

No próximo domingo comemora-
moslo Dia dos Pais. A escolha do >
presente tem vários padrões: A
necessidade; a econômica e a de
qualidade. Este foi nosso padrão, e
a seleção inclui todas as sugestões
tradicionais com o toque de re-
qumte

Uma escolha vanada, poderá ser
encontrada nas páginas que se se-
guem, abra a imaginação e faça sua
escolha. Em nome do Pai, do Filho
ou da Mulher, a página Em Foco é a
melhor forma de presentear.
Informações para anunciar nas pró-
ximas edições pelo telefone
293-0203

BONECAS ANTIGAS
Agora você já pode vender suo Boneca Antigo a uma
colecianadora que vai cuidar delo com todo carinho
Irocema compro bonecas e bebês com a cabeça de BISCUrT
è sabe dar valor ao que você guardou por tanto tempo
Você pode encontrar a Irocema na Como Antigamente, no
largo do Machado, 29 S/li 262 — Galeno Condor ou
nos tels 225-5506 e 205-6563 (residência)

PORTÃO AUTOMATICO ELETROLARMb
R Godofredo Viana, 320 — Jacarepaguá — Tels,. 392-0034 e 392-9490.

TEMPO DO RONCA
Conheça o que há de melhor em Artesanato
Brasileira e móveis antigos. Lindas peças para
decoração. Vale a pena conferir. R. do Catete,
187 (entrada pela R. Ferreira Viana, s/n°) —
Tel.: 225-7360.

OFICINA

DE BRILHO

BIJOUTERIAS

PRONTA ENTREGA
ATACADO/VAREJO

LOJISTAS
E

REVENDEDORES
TEL.: (021) 226-2163 - RJ

E /# ~ OFICIIMA

.rrSt^ DE BRILHO

A 
- 

P \L BIJOUTERIAS

i JSpi A -0i- r pk' £j PRONTA ENTREGA
V V' .^SSk V m- ATACADO/VAREJO

If <f LOJISTAS

W\ REVENDEDORES

^0 1 
' 

TEL.: (021) 226-2163 - RJ
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de Presentes

Informe Publicitário Te!. 293-0203

Presentes dos mais originais foram
criados por lojas especializadas. O des-
taque é para o Artesanato Caramingua.
que lançou os mais variaçJos arranjos
em flores e plantas desidratadas.
Nesta pagina, você encontrará também
varias idéias bastante sugestivas em
artesanato (do Tempo do Ronca), e.

porque náo aproveitar o momento pa-
ra trocar as fechaduras de sua casa ou
de lavar suas persianas. Nas fotos, es-
tão outras sugestões presenteaveis pa-
ra este dia. Afinal, pai e pai e devemos
dar a ele. náo so uma lembrança, mas
um momento de felicidade

Cz$ 595,00
cores variadas

CzS 495,00 c/7 pulseiras
Cz$ 1.595,00

^^60.00 
^

i A/ \ i 
- <-,) 5

or (,

1.200,00 CRONOMETRO
FEDERAL

Ofertas especiais para o Dia dos Pais.
R Senhor dos Passos, n° 48 — Estaçào Metrô — Uruguaiana

Tels.: 252-0939 e 224-1856

TODA NATUREZA _

NUM PEQUENO CORAÇÃO

DE PAI

*No centro cia ^W^^^^^SSz!T^^r>oi^!ost^conquist!írarn um novo espaço ' >
ARTESANATO CARAMINGUA Iriou os mais lindos arranjos, plantas gaturais
iiesidratadas e flores nobres e artesanais e uma variada seleção de vasos em laca.
para você presentear e decorar sua casa ou condomínio
O pagamento é facilitado e o atendimento, o mais simpático da ( idade

Faça uma visita.
Rio: Av. 13 de Maio, 3|- ifj. 102-1 érreo - clitcd. I el.: (0211 220-80SS

Brasília: S.C.S.y. 414 BI. I) Lj. 25 Tel. (061) 242-0745
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g-|POLTR0INIA 
CISNE

25 de Agosto Rio de Janeiro Duque de Caxias
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Jmpermeabiiiza seus esfofados contra I
manchas e poeira 13 anos de bonsj
se'vipos

APLIGARD — 287-4690 - 521-4145
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SECRETÁRIA
(Especialização)

O INEP — Instituto Nacional de E»-
tudos Profissionais, dá infcio a duas
novas turmas de secretária. A duração
será de 11 sábados, das 8 às 12h ou
das 14 às 18h. e abrange: etiqueta,
organização, arquivo, português, reda-
çáo, psicologia, etc. O curso é minis-
trado por professores da Gama Filho,
Sta. Ursula e outras faculdades. O
INEP. fica na Trav Angrense, 14/4°
andar — Tels. 255-0999. 255-5588.

BOUTIQUE DE ALUGUEL

impermeabiliza seus estofados contrai
manchas e poeira — 13 anos de bons}
serviços
APLIGARD - 287-4690 - 521-4145 I

O ESTIMULADOR

DO FUTURO
Liaue o "ENEA 1 e desligue a dor com a tecnologia do futuro aqui e agora
A dor é um indicativo de desordem
Para que possamos combatê-la. com sucesso precisamos conhecer seus mecanismos
Tomamos consciência da dor porque os nervos sensitivos, sâo ativos e levam os
impulsos elétricos ao Sistema Nervoso Central
Estes impulsos seguem pelas fibras finas até a medula

ENEA 1 estimula eletricamente as fibras grossas, estas por sua
vez. inibem a atividade das fibras finas, impedindo que a mensa-
gem da dor alcance o Sistefna Nervoso Central

ENEA 1. é um estirfiulador de impulsos elétricos que atua de
forma harmoniosa com o organismo, não tendo o"s inconvenientes
efeitos colaterais dos analgésicos químicos
O FIM DAS DORES
Trabalhos científicos desenvolvidos na Universidade Estadual
de Campinas indicam sucesso no tratamento das seguintes
dores: TORCICOLO, DOR DE DENTES, NEVRALGIA ARTRITE,
ARTROSE. BURSITE. DOR FACIAL LOMBALGIAS, CERVI-
CA/S. MUSCULARES. CAUSALGIAS.

NEUROPATIAS, PERIFÉRICAS. MEMBRO FANTASMA FRATURAS. OSTEA AR-
TRITE, PÓS OPERATORIO ILAPATOMIA JOELHOS e ETC). HERPES. CIATICA
COLUNA ENXAQUE CAS, DORES MENSTRUAJS, COLICAS RENAIS. TRAUMA TIS-
MO FACIAL e todas as dores fortes.

Ja foi testado e aprovado por profissionais do Hospital das Clinicas de Sáo
Paulo, do Centro Integrado de Dor, do Hospital Nove de Julho, e também
pela Associação Brasileira Beneficiente de Reabilitação

O eliminador destas dores é o ENEA 1
Ele poderá ser encontraao nos seguintes locais

LLTTZ FERRANDO tel :221 -1112 ÓTICA INGLESA tel:221-4091
PARAÍSO DO MÉDICO tei226-2195 CASA FARIA íel222-3225
MEDfCAL CENTER tel .232-6339 C.H.L Com. Hosp. tel.719-2882

• Você mulher moder-
no e COM CIASSE, já
pode dispor no Brasil
de umo loja de aluguel
igualzinha as òe Parts
e Nova YorW ' Sóo Mo-
dela» exclusivos e de
muito bom gosto, poro
você brilhar em qual-
quer ocosióo Poça sua
reterva com antecedên-
cia pelo tel 227-0870
— R. Miguel-terno*. 41/
1 209 — Copocobono.FERRAGENS EM GERAL

MAÇANETAS (METAL E MADEIRA)
DOBRADIÇAS • FECHADURAS
GUARNIÇOES PERSONALIZADAS
DESCONTOS P/ARQUITETOS.
CONSTRUTORES E DECORADORES

çHOWROOMBRASTOP0 -

294-7591

$ 511-1098
I 239-3542

- Visconde de Pira já, 540 — SLJ. 206

de Presentes

O

Há quase dois anos responsável
pela página Em Foco desta revista,
a eqijiipé formada pelo Clóvis e
Sérgp (pai e filho), saboreou, parti-
cularmente, a feitura de mais esta
edição do Dia dos Pais.
i) destaque desta página fica para a
Brastcjip, que faz seu lançamento

Informe Publicitário Tel. 293-0203

em alto nível de fechaduras em
nylon e, por que não lavar os tape-
tes, carpetes e estofados com a
Gold Tape ou então reformá-los ou
modificá-los com o Penido.
Afinal, para presentear vale tudo,
até mesmo a intenção.

"Uma 
Família a seu serviço"

JÚIAS ANTIGAS E

modernas
A DOAREI JÓIAS está covn
r,andc ouro jóias antigas e
modernas ail nouveau m de
có brilhantes ,
A-; compras s-yo leias soto. .p jj.

kna kva da P Barata Ribeiro. 
( 

¦

)473 A íGalena Menesca'.) Co ^ ,
^pacabar

Existem muitas maneiras de reformar seus estofados com profis-
sionais de ALTO NÍVEL, capazes de transformar duas poltronas em
um sofá de dois lugares, diminuir um sofá de quatro lugares para
três, ou de três lugares para dois. Modificar modelos e braços,
almofadas, pés, fazendo autênticas recriações. Esses profissionais
não são muito fáceis de serem encontrados, porque geralmente o
oficio de estofador é passado de pai para filho. O Sr. PENIDO e seus
filhos são estofadores de "MÃO CHEIA" que podem fazer maravi-
lhas com seus estofados.

Temos: Laqueadores e Lustradores

Mostruário completo de couros e tecidos

orçamento sem compromisso.

Rua 24 de Maio, 474-A — Riachuelo-RJ
Tels.: 281-3870/581-2147

IDIOMAS
FOTOGRAFIA CINEMA

A procura para o curso irrtertsrvo de ID40MAS
no INEP continua muito grande Os cursos de
Italiano. AJemào Francês. EspanhoJ. sáo
cursos práticos com equipe de professores
estrangeiros e de várias faculdades do Rio O
curso é para inkaantes. médios ou adiantados e
está com vários horários livres, inclusive aos
sábados

FOTOGRAFIA CINEMA
Aulas práticas e teóricas, vagas limitadas
O certificado é concedido no final de cada
curso Venha você também para o IEP. o
curso prático e dinâmico, que vai mudar a
sua vida O IEP fica na Trav Angrense
1474° andar — Tels 255-5588 255-0999

ANÇAMENTO

ALTO NÍVEL

TEATRO
(Adulto e Infantil)

Com o ator Fernando Reski, você
aprenderá toda a arte do Teatro. O
curso abrange: interpretação, dic-
ção. corpo. Diversos horários.

MODELOS
Abrange: etiqueta, maquilagem, pos-
tura. Equipe de professores especia-
lizados. Vagas limitadas.

Venha você também para o IEP, o curso prático e
dinâmico, que vai mudar a sua vida, O IEP fica na
Trav Angrense. 14 4° andar — Tels. 255-5588
255-0999

Penido Decorações

ESTOFADOR

IJ

m

Jmpermeabiiiza seus esfofados contra I
manchas e poeira 13 anos de bonsl-wvipo^
APLIGARD - 287-4690 - 521-4145 I
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Rua Visconde de Pirajá, 550 Gr. 1.201 ípanemd Rio de Janeiro - TeL 239 9944

/Voríe Shopping — Lo/a 101 —
7- p/so

Sugestões de Presentes

Em Foco 
Informe Publicitário Tel. 293-0203

Para o amigo de todas

as horas, a homenagem

Em Foco

Pai, um ser diferente, sempre mais
próximo da perfeição. Sua estrela
tem moradas deslumbrantes que
eles guardam para os poucos capa-
zes de os sentir e entender. Nessas
moradas estão os tesouros da ter-
nura humana, de que só os pais são
capazes.

Para o amigo de todas as horas, a
homenagem ao homem que passa
por peripécias emotivas e revelado-
ras do carinho e afeto que sabe
despertar, misto de solidariedade e
otimismo. Poderia até controlar as
ênfases, algumas que lhe ficam a
sobrar, desnecessárias na expres-
são facial. A densidade, porém, o
patetismo e a transfiguração para o
hiperemotivo, administrando-as
muito bem, proclamando sempre a
compreensão e amor pelos filhos.

O que é, o que é?

Só vende na Malamada, é toda

em couro legítimo de exportação,

inclusive as divisões internas,tem

EMAGRACIMENTO
Para emagrecer ou repousar, uma boa pedida e
uma visita a PETrTE FLEIR. clínica de emagreci-
mento. repouso e bem estar, que fica na Estrada
Jo Gentil. 535. em Itaipava O tratamento, perso-
nalizado é feito pela equipe de Dr. Ivan Arbex.
com Inscr. CFM n° 52.95573.8. O telefone para
informações e reservas é (0242) 22-2185.

SUPER ATACADO
DE PRATAS E RELÓGIOS

Na LÍDER só dá certo

JÓIAS FINAS EM PRATAS
Para lo/istas e revendedores

Pronta entrega atacado e vare/o rnooeios
exclusivos dê fabricação própria com apliques,
zircónlas e pedras brasileiras
Facilitamos o oaqamento Rio (0211 222-6554

Champion Fem 3 puls 350,00 Champion masc 3 puls
340,00 Champion Watch masc e fem 7 puls 410.00
Champion Machine 3 puls 550,00, Cosmos Watch 7
puls 410.00 Cosmos Digitime 85.00 (Promoção). Tech-
nos skydiver 1.560.00 Technos Kil 7 puls 140.00
Technos Mariner 7 puls 440.00
Prata A maior variedade e o menor preço Desçonto de
40% em qualquer quantidade
LlDER DAS PULSEIRAS R Senhor dos Passos 8'
Sobrado — Centro — Rio Teis 242-2404 242-3349

presente original para o rapai
Além cie ser originais, sáo fortes e decorativos Ideais também para condomínios,
colégios e residências, a partir de Cz$ 456,00 (2 * 228,00) Fábrica Av Min Edgard
Romero, 616 Lojas: R Sidónio Paes, 75 — Tel 594-2029 e R Cândido Benício, 50 -
Tel 390 1 280 Peça catálogos por telefone.

~í* 
Malamada

•Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 550 — Tel.: 239-8648 •
Copacabana: Av. Copacabana, 492 — Tel.: 255-3623 • Centro
Rua Senhor dos Passos. 80 — Tel.: 224-6908 — Rua da

Alfândega, 346 — Tel.: 224-2211

El
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Por Incrível Que Pareça: o

cinema nacional se inicia na

técnica de efeitos especiais

carinho de Uenise (1 nereza iviasuaienuaa;

A 

situação é absoluta-
mente supra-real, in-
sólita. 0 personagem

central da história fica preso
no banheiro da usina nuclear

onde trabalha, justo no mo-
mento em que soa o alarme

de acidente atômico. Não era
mesmo o dia de sorte do quí-
mico Marcos Silva. A caminho
do hospital ele sofre outro
acidente a bordo da ambulân-
cia, que derrapa e bate violen-
tamente de encontro com um

poste. Marcos perde a cabe-

ça. Literalmente. 0 corpo do

jovem químico é enterrado co-
mo indigente, mas a overdo-
se radioativa recebida na usina
faz com que sua cabeça so-
breviva no devaneio de Por
Incrível Que Pareça, filme de
Uberto Molo que estréia na

próxima quinta-feira nos cine-
mas da cidade.

O cineasta italiano radica-
do no Brasil apostou no talen-
to do ator cômico e na cabeça
— "uma cara que lembra a de
Woody Ailen" — de Tim Res-
cala para compor o persona-
gem do químico Marcos Silva.
Investiu, também, nos efeitos

especiais, recorrendo às tru-
cagens mais avançadas dos
estúdios de Nova Iorque e
Roma. As cabeças sintéticas
de Rescala foram modeladas
na Itália pelo experiente Fabri-
zio Sforza e ganharam vida em
algumas cenas pelos efeitos
especiais contratados nos Es-
tados Unidos. Prenúncio de
um filme diferente no quadro
da nossa moderna produção.

Na seqüência da batida da
ambulância contra o poste, a
cabeça de Marcos Silva rola

para fora do carro e desapare-
ce misteriosamente. Desfeita
a confusa situação do aciden-
te, a cabeça reaparece num

parque e pede ajuda a uma
bela garota que passeia de

patins. Denise (Thereza Mas-
carenhas) vence o espanto ini-
ciai e resolve levar a cabeça
para casa. Começa uma rela-

ção de carinho entre os dois,
uma aventura impossível,
cheia de contratempos. Mar-
cos acaba partindo para um
exílio voluntário no topo de
um arranha-céu. Outro impre-
visto: a cabeça rola do ninho
em que fora colocada por De-

A cabeça radioativa de Marcos (Tim Rescala) encontra compreensão na companhia do mendigo (Jofre Soares) e...

II
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nise e vai parar num depósito
de lixo na periferia da cidade,
onde é encontrada por um
mendigo (Jofre Soares). Den-
tro da sacola de supermerca-
do de seu novo amigo, peram-
bula pela noite trocando histó-
rias de vida até o dia amanhe-
cer. De repente, por uma dis-
tração, lá se vai a cabeça de
Marcos rolando para a gara-
gem de um edifício. É nova-
mente descoberta por um me-
nino, que vai ajudá-lo a
cumprir sua última e libertado-
ra vontade: ir para o espaço.

SITUAÇÃO REAL — Por In-
crível Que Pareça foi roteiri-
zado por João Carlos Motta,
ator e escritor de teatro e
televisão. A história, segundo
o diretor Uberto Molo, 40
anos, joga uma pessoa co-
mum diante de uma situação
absolutamente supra-real, no
limite da credibilidade. 

"Mas

poderia muito bem ser uma

Para ele, o amor é quase uma impossibilidade

situação real em que qualquer
um de nós tivesse sido lança-
do", acredita. Molo mora no
Brasil desde 1970 e sua expe-
riência cinematográfica come-
çou em filmes documentários.
Seu primeiro e único filme de
longa-metragem anterior a
Por Incrível Que Pareça foi
Tormenta, rodado em 1982

Molo aposta nas possibili-
dades de seu novo filme nes-
ses tempos de explosão dos
meios eletrônicos e está certo
de que 

"o cinema tem que dar
algo a mais do que a TV". Por
isso, misturou os efeitos es-

peciais importados com a qua
lidade técnica nacional do ta-
lento da cenógrafa e figurinis-

ta Yurika Yamasaki e da pnon
tagem de Walter Gouíart No
elenco, Tim Rescala. Thereza
Mascarenhas, Angela Rebello,
Jofre Soares. Carlos Kroeber e
Gianfrancesco Guam er

A estreia vai acontecer na
quinta-feira, mas quem quiser
conhecer um pouco mais, dos
efeitos especiais utilizados
nas filmagens terá uma ch r
ce na festa que a produção de
Por Incrível Que Pareça fará
no proximo dia 1g no Crepus
culo de Cubatãc (Rua Barata
Ribeiro, 543 -- Copacab ma;.
Planeja-se para a ocasião á
simulação de um abrigo aníía-
tòmico, com sons espeçiais
de pânico nldear As portas
da boate serão lagraçlas sir
bolicamente Lá dentro ás;ca
beças hiper real stas do per? >
nagem ganharão moviment -

faciais e os atores vão dran
tizar as ansiedades da geraçá<
Protón Por incííve q je pare-:
ça, todos sobreviverão ©

Mande um

aca isso logo. Voce ganha

, uma caneta Parker ae

O dia 10 vem aí. Você ja
mandou um Classicarinho

pro seu paizão?

na hora.

presente pro papai. E ainda concorre

a um video-

cassete, oferecido m

pela Brasita, e uma 
|/Q|3 ||OS

viagem a Recife. »
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Pedro, pequenos em Lobato e

vidro azul-escuro e prata e um exemplar para
mulheres, com a haste cravejada em brilham
tes e esmeraldas. Mesmo os óculos mais

simples eram feitos artesanalmente e usa-
vam, como matéria-prima, tartarugas, ouro e

prata. A leveza era fundamental, mas a distri-
buição de peso, nem tanto Os pince-nez,
para serem elegantes, eram invariavelmente

pequenos e grudados nos narizes masculinos,
sem nenhum outro ponto de apoio.

Os modelos dos anos 40 demonstram
algumas experiências no setor, principalmerv
te por parte da industria americana. Na cole-
ção Fialho existe um óculos feito para se ler
na cama deitado com o livro sobre a barriga O
efeito era obtido com uma lente em prisma.
Há também um óculos feminino, com lentes
móveis, destinado às mais variadas distân-
cias "Antigamente, os modelos eram verda-
deiras obras de arte, duravam muito", conta
Fialho. "Hoje são descartáveis e amanhã não
serão mais usados, a não ser por pessoas
com a vista cansada."

DE PAI PARA FILHO A paixão pelos olhos
é uma mania da família Fialho. Se Luiz Alfredo
mantém em dia sua coleção de óculos, seu
pai, SylvicJ manifestava o mesmo interesse
de outra forma. Escreveu um livro, O Mundo
dos Olhos, no qual se dedica a recolher todas
as importantes menções literárias sobre olha-
res na literatura brasileira. Também costuma-
va descrever fisionomias famosas a partir do
jeito que elas tinham de olhar

Em fotos e ilustrações, o médico discorria
sobre olhos "míticos, hereges e sinceros".
Deu receitas de coimos caseiros feitas em
1793 e falava da importância do olhar, "cuja

mímica diz tudo " Mas foi imbatívei mesmo
na arte de descrever gente famosa. Para ele,
Monteiro Lobato tinha um sobrecenho enor-
me, contrastando com olhos pequenos. Um
olhar que decantava resignação à sombra de
sobrancelhas desconformes, mas não agres-
sivas.". Dom Pedro I. segundo ele, "tinha-

grandes olhos negros e uzentes. Suas so-
brancelhas vistosas e bem arqueadas sobre
as páipebras rasgadas ajudam a ire dar um ar
de energia romântica " Já Euclidjgs da Cunha,
o autor de Os Sertões ; 'ma um olhar curioso
e ansioso, com tom profético devido à acen-
tuação do su'co órbito-pal|èbral que lhe enco
vava os olhos." ©

Raridades

do caçador 
f

de óculos í
O oftalmologista Luis Alfredo Fialho e a coleção que seu pai iniciou nos anos 40

Ele tem exemplares

raros, exóticos e

até de presidentes

Bons 

tempos os de hoje para os mio-

pes que podem corrigir seus defeitos
de v são com um confortável par de

- - - v-, o<-!!,:ío ou uma rapida cirurgia. Nada
, f de seus antepassados que

t< nt h . on um de içado pince-
ne? : .: .¦¦¦:-. lava o na» Z c a respiração. Ou

apesar de regular o grau de
dos olhos, transmitia um ar supe-

- - -: • t.iMr através de um olhar definiti-
.inpqaiado Foram; deus séculos de

f yq| evolução ri0 fabricação dG óculos
; aa.oioaa que pode ser conhecida numa

: . a Ar adenda Brasileira de Medicina, no
na coleção particular do medico

, F .-i-ho, 42 anos, um irredutível

r i q,--.r jçao d<- famosos oftalmolo-
1 ,! ¦ v rr inte¦ nestas duas coleções

it , )0 peças raras, cada dia mais
:,jv :\,n-:a oHalmoiogiá que pretende

• , • , •• » m-vi- iodos os problemas do

cliente com cirurgias. Pacientemente formada

por seu pai desde os anos 40, a coleção
possui peças curiosas, engraçadas e raras.
Como um óculos de Dom Pedro II, com um
brasão em ouro onde se lê a inscrição Pll. Ou
os vários exemplares de um óculos com aro
de tartaruga, o mais tradicional possível, que
pertenceram ao Presidente Wenceslau Brás.
Ou ainda o par de óculos de Ruy Barbosa que
comprova sete graus de hipermetropia em
cada olho. Mas os óculos raros da coleção não
são os mais bonitos. "Gosto dos óculos pela
sua antigüidade ou por sua história , explica
Fialho Em seu C0nsultóri0| todo decorado por
móveis e aparelhos antigos, ele ostenta deli-

padas vitrines com mais de 70 pares. Mostra
também um exemplar do primeiro modelo de
lentes de contato, de fabricação alemã, toda
em vidro para cobrir a parte branca do olho, e
outro do primeiro modelo de binóculos, do
século passado, no qual a mecânica funciona
sem a caixa que cobre as lentes dos modelos
atuais

DELICADEZAS HISTÓRICAS - O mais
nteressante nestes óculos são suas arma-

ções que não pensavam em anatomia ou

praticidade, mas só na moda", deduz Fialho
mostrando modelos finos e delicados mas.

quase sempre, incômodos Dos anos 30. por
exemplo, ele possui um modelo para opera-
rios que trabalhavam com maçarico, todo em

O—os ..zemes em D. o olhar curioso de Euclides
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7 VEZES SEM JUROS OU 25% NA COMPRA A VISTA! <(

X. / Solicite a visita de um dos nossos projetistas sem compromisso.

RIO: RUA FREI CANECA, 111 — TEL.: 242-0512 — CENTRO.
NITEROI: RUA MARECHAL DEODORO, 143 — TEL.: 717-5830 — CENTRO.

FABRICA E EXPOSl£AO: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1.140 — TELS.: 701-0394 E 701-5136

MARAMBAIA — SAO GON^ALO — RJ.

,..v . PVIH^BSkSS

PsK^jrtr-^I^ 
'firflfihr<:T 

""MUEW NOIVAS

W^mnrif ROUPAS k/*\
Liquet a 

  A^Ww 
Cn I R A Moveis Austriacos, Vest.dos longos, curtos e de paete. Zompre seu vest.do de Nova pela

4§£^F >**-'* r j. Mpta! e Ferro uvas, sopatos, bolscs. crsapeus metade do preqo e faahtado. Gri-
moveis e decoracoes ama arranicS 2 " e5 das 8:30 as 8h naldas vestidos de Dama. Pagem

Rua Haddock Lobo, 73/102 104 — Tijuca. 3" * 6 dcs^O as£0K R, Ce P QrJ ?Je B, . ; ~ . 236 S 103 Te

Tels. 273-4296/ 273-3096/ 273-8291. HN Ti|uf|

nde encontrar para anunciar ligue: 201-6982 — 593-1787 — 722-7798

SUA COZINHA BEM PLANEJADA!

7 VEZES SEM JUROS OU 25% NA COMPRA A VISTA!

Solicite a visita de um dos nossos projetistas sem compromisso.

RIO: RUA FREI CANECA, 111 — TEL.: 242-0512 — CENTRO.
NITERÓI: RUA MARECHAL DEODORO, 143 — TEL.: 717-5830 — CENTRO.

FÁBRICA E EXPOSIÇÃO: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 1.140 — TELS.: 701-0394 E 701-5136

MARAMBAIA — SAO GONÇALO — RJ.

ALUGUEI
DE

ROUPAS

NOIVAS

Compre seu vestido de Neva pela
metade do preço e fac tado Gr-
naldas. vestidos de Dama, Pagem
Rua Cd déBdnfirn, pSóivS/l 03 Te'
26" 8855 tijuco'

curtos e de p<
bolsas, chapé

e 5 das 8:30 as
0 a5 20h Rua Ci

Vestidos longos
luvas sapa'os
':rrcr os 2 \ •• '
3 e 6 : das 8 3'

Móveis Austríacos,
de Metal e Ferromoveis E DECORACÒES Camas

Haddock Lobo, 73/102 e 104 — Tijuco.

273-4296/ 273-3096/ 273-8291

I



? 
: ' - ¦¦¦¦¦¦..'¦ . 

' ' y"'

I 
H m '^'^sI ill ¦j

9¦

I¦

Is Kfl r ij

* J fi^P •#. 
* © 

* #;

•' 
#''' 

** •**• ** #k: * ii 
'* * 

• Sr 
*•*: 

^^^KsmsSi'' 

#,. % 
^ 

^ 
^ 

^ ?ff 
^

, - ¦* 
si® 

¦# * ^ .* $*Jp «L #

lt>( -•» I #

F'HSlf'^lI 

" 
* r - ! ,

íe.52-

Agosto 

inaugura um tempo de muito vento em que sol e

chuva se alternam com freqüência. Apesar de a capa de

chuva não ser um item provável do guarda-roupa da

brlsilelira, cada vez mais criadores e lojas se dedicam a ela.

Aiéfi dos modelos comuns, em plástico transparente, já se

pode esperar a chuva com estilo. Glamuroso, sofisticado, o

trench-coat recria a dramaticidade européia dos anos 40.

Casacos de náilon que lembram os anoraks da neve recebem

forros em algodão para enfrentar as chuvas tropicais. A mulher

urbana opta pela simplicidade dos emborrachados com brilho e

3 vanguarda ousa em modelos bem irreverentes. Nas fotos,

Enca 
^Menezes, 

em produção de Guiga Soares



Simples e prático para o dia-a-dia urba-

no, o casaco em material emborracha-
do lembra os dos policiais com a

cintura marcada e cinto. Look comple-
to, Dimpus. Maquilagem e cabelo,
Fernando Souza (By Nonato)

Uma capa que para os darks é um

prato cheio, mas para o público co-

mum pode se colorir com tons vivos.
Transfigura para Fiorucci Contras-
tes gráficos na camiseta e legging
sobre botas. Toot
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À esquerda, o cáqui em clima bem
esportivo. Casaco de náilon sobre
saia justa e tênis. Fiorucci. Guarda-
chuva, Dimpus. Meias estampa-
das, Drastosa.

Um clima anos 40 no trench coat
emborrachado. Maria Bonita. Len-

ço, Andréa Saletto. Botas, Mareia
Pinheiro Luvas, Luvaria Gomes
Anel, Augusto
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EMBORRACHAMENTO
UAala DE TECIDOS, para decoragao, camping e bajs, alem de confeccionar cortmas,

J.S.QS em estilo ind.ano ~ Bijuterios exoricos nlmofadas caDas e colchas Ele atende pelo telefone 267-324 1, seu ateller ^Praia com Ou to Pronto Entrega Rua Vise de aimoraaas, capub e (.uiuius. ^
Piraio 550 sola 512 tei (021) 239-1747 fjca na Rua Francisco Sa. o pre<;o e de quem faz quahdade.

;'; ^Jt/OUtLfr A CASA FRAM^com^tradiqao de 35^nos

^Qra Te] . 224-9935 TIJUCA: Rua Rua Ataulfo de Paiva. 944-B Leblon
Pronta Entrega e Vareio Conde de Bonfim 344 e RuO Sonto tels.: 294-2399 e 239-0644 e em VITO- tel ; (021) 274-6947 Fabrica R. Conde LeopolcBJK

TrSSpote 
303 R'° Afonsa, 215 loja 115 tel.: 264-6849. RIA. E5, tel, 226-1365 no, 438 Gr 301/302 Tei (021) 580-5189 
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Te): 222-1605 e 242-7449Informe Publicitário PARA ESTA SEÇAÒ:

¦ n i. I V IHH ESTOFADOS SOB ENCOMENDA E

-4^nM^BB EMBORRACHAMENTO DE TECIDOS

^ U^aw*4n?JW^T^ • Aliando o que há de mais moderno em
tecidos, com sua refinada técnica e bom

gosto, HAROLDO COUTO consegue uma per-
^y' feita harmonia na concepção de estofados e
¦^jBjgSggSfelementos decorativos.
BB^BHUBnHBBI Artesões do mais alto nivel dão uma nova
forma aos estofados novos e reformados modernizando suas linhas.
HAROLDO coloca também à disposição de seus clientes EMBORRACHAMENTO
DE TECIDOS, para decoração, camping e bajs, além de confeccionar cortinas,
aí mofa dcís, capas e colchas. Ele atende pelo telefone 267-3241, seu atelier

fica na Rua Francisco Sá. 0 preço é de quem faz qualidade.

HH
Jóias em estilo Indiano —- Bi|uterias exóticas
Proto com Ouro Pronta Entrego Rua Vise c
Pirajá, 550 sala 512 tel (021) 239-1747

PRODUTOS NATURAIS

pBJPp*
tsc-.!c1é Pirqjâ' 351 Ij. 217 Fórum de Ipanema, RJ Tel

Scotchga.rci

ANTI-MANCHAS

PRATA PARA O PAPAI

MODA PARA TODAS AS H0I

LARA Dl investe nas formas bem confortáveis ej
suas criações para o próximo verão Va'e conferi
Pronta Entrega R. Vise. de Pirajá, 550 sala 1 21]
tel (021) 274-6947 Fábrica: R. Conde leoDold
na. 438 Gr 301/302 Tel.: (021) 580-5189

Centro: Rua Senhor dos Passos, 238
Saara Tel.: 224-9935 TIJUCA: Rua
Conde de Bonfim, 344 e Rua Santo
Afonso, 215 loja 1 15 tel.: 264-6849.

Pronta Entrega e Varejo
Rua Marrecas, 40 Gr 303 Rio
Tei (021)220 0954

Ss^p
.ua da Quitam

EMEH

mm
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l_o\a da fabnea Leopo\d\na Rego, fc>8\ - Olana fB Mf#e.®2MSci-3443-280-SS3S «

Lo\a Rua Santa Sofia, bO-A Pea SaensPena j£

|v fone |02\\ 284-3438 '

BREVE MADURE\RA8TUUCA 91

|o|

i

i
&

199.99
c®l:1 ,iP

ãh'rn,saC' ]99,99
\/lSC05e 179,99
Ve^d;9999
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99,99
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CB^iS3° 199,99
VlS^gg 99 Q
Tênis 

- 9 ',9g,99

ilueta

Lo\a òa fábnea Leopo\cl\na Rego, 68\ Olana
fone \02\) S90-3443 - 280-SS3S

Lo\a Rua Santa Sofia, bO-A Pça. Saens Pena
fone \Õ2\\ 284-3438

BREVE MADURE\RAETÜUCA
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COZ1NHAR MELHOR am

y Primeiro voce aprende as tecnicas, em seguida as aplica nas receitas livros

utras publica^oes dizem o que fazer para preparar uma receita. A cole^ao

COZINHAR MELHOR mostra o QUE, COMO e PORQUE. • \

Com a ajuda de fotografias que mostram etapa por etapa, voce vai ^ 
\

poder desenvolver habilidades que, as vezes, assustam ate
mesmo os cozinheiros mais experimentados. Adornar •. |

simples, como tostar ossos para a sopa ou 

"|

derreter queijo, ate as mais refinadas, como ^ . -«... \
dessossar um pato... trabalhar com massa folhea- Jpf r^HKgpPP ^ #
da para pasteis ... defumar sua propria truta ... \. >
compor travessas com geleia de carne ... fazer it"!<<"• \
bombons'confeitados. Ate hoje, nenhum guia ilustra- V 'WT: 

\
do para tecnicas profissionais de culinaria esteve \
disposiglio do cozinheiro autodidata. Porem, com CO- \

ZINHAR MELHOR a seu alcance, basta seguir as " *^S[. -7 \
fotografias...e as falhasde amador seraocoisas de passado. 

\

Em cada volume, voce vai dominar as tecnicas e aprender os m VP"''
segredos que fazem a diferenga entre um principiante e o V, f)
verdadeiro cozinheiro. Quando comegar a receber os livros de V; 

' V 
.-."i

COZINHAR MELHOR voce descobrira logo que serao os VjQg^N ClirSO
unicos livros de cozinha que voce precisara. V- - * \ ^ 

1 -illlfc , / ,
E tudo isso com uina assinatura sem compromisso. Leia r'lt^gP^' cic CU.lin3.ri3.
as condi^oes no cupom ao lado, preencha-o e envie-o ja m^ic mmnlptn
para testar o primeiro volume. ill alo LUlIipiClU

Vpresentamos o primeiro 
volume CARNES^

A temperatura adequada/ O bife perfeito/Como cortar/ Diversas maneiras/Os pre-**•-. Como 
verificar o ponto/ Des- Tabela de tempos/Aperfei- ciosos sucos/Como moer/Co-

cansar assados/' Carnes ma- soando um churrasco/Mal mo evitar enrolar/Hambur- f

t6cnia^^^ ^Hmpar^ aiinaciar, ~ •• ~~ ~~

rechear. temperar etc), tecnicas de cocgao (tempo ENSOPADOS COZIDOS DIVERSOS
temperatura, os h'quidos, os aromaticos etc) e as yma 

gama jg liquidos/Um Carnes mais rijas/Caldo de Bolos e bolinhos/Carne crua/
tecnicas de acabamento (molnos, guarni^oes, apre- m0]j10 

pUro/Regando de coc^ao/Cortes macios/Molho Sobras/Uma variedade de
sentagao etc). Depois voce aplica estas tecnicas nas (jentro 

para fora/Guarni?6es substancioso/Rechear frigideiras
centenas de receitas de todo o mundo na segunda e recheios. salgar.

TIMECJ DADE

COZINHAR
URALJ 

Primeiro você aprende as técnicas, em seguida as aplica nas receitas

utras publicações dizem o que fazer para preparar uma receita. A coleção

COZINHAR MELHOR mostra o QUE, COMO e PORQUE.

Com a ajuda de fotografias que mostram etapa por etapa, você vai ^
poder desenvolver habilidades que, às vezes, assustam até
mesmo os cozinheiros mais experimentados. Adornar um

peixe, por exemplo. Ou trabalhar com açúcar
caramelado. Você vai aprender operações
simples, como tostar ossos para a sopa ou
derreter queijo, até as mais refinadas, como \
dessossar um pato... trabalhar com massa folhea- \
da para pastéis ... defumar sua própria truta ... \
compor travessas com geléia de carne ... fazer V
bombons' confeitados. Até hoje, nenhum guia ilustra- \ r
do para técnicas profissionais de culinária esteve à \ \à
disposição do cozinheiro autodidata. Porém, com CO- x V
ZINHAR MELHOR a seu alcance, basta seguir as V ^
fotografias.. .e as falhas de amador serão coisas de passado.
Em cada volume, você vai dominar as técnicas e aprender os
segredos que fazem a diferença entre um principiante e o
verdadeiro cozinheiro. Quando começar a receber os livros de
COZINHAR MELHOR você descobrirá logo que serão os
únicos livros de cozinha que você precisará.
E tudo isso com uma assinatura sem compromisso. Leia
as condições no cupom ao lado, preencha-o e envie-o já

para testar o primeiro volume.

curso

^ 
de culinária

mais completo

Apresentamos o primeiro 
volume

FRITURASGRELHADOS

O bife perfeito/Como cortar/
Tabela de tempos/Aperfei-
çoando um churrasco/Mal
passado ou bem passado.

ASSADOS

A temperatura adequada/
Como verificar o ponto/ Des-
cansar assados/ Carnes ma-
gras/Tempos de cocção/Evi-
tar ressecamento.

Diversas maneiras/Os pre
ciosos sucos/Como moer/Co-
mo evitar enrolar/Hambur
gue r/Molhos.

DIVERSOS

Bolos e bolinhos/Carne cruaJ
Sobras/Uma variedade de
frigideiras

Carnes mais rijas/Caldo de
cocçáo/Cortes macios/Molho
substancioso/Rechear e
salgar.

I

*

parte do livro.

IE

T1ME



Alguns dos outros títuios da coleção

COZINHAR MELHOR

O prazer do final
da refeição

A arte de excitar
os paladares

O celeiro das águas O sustento que
vem do celeiro

A despensa
bem provida

e ainda ... MOLHOS, BOLOS E TORTAS, AVES, O VINHO NA COZINHA, PÃES

Corte nas linhas , dobre nas linhas , cole a aba e envie hoje

Envie j'â esse Vale para

EXAME GRATUITO

por 10 dias do

primeiro volume

CARNES

e para sua reserva

sem compromisso

da coleção de livros

COZINHAR MELHOR

e mais

CADA VOLUME OFERECE:
formato grande: 24 x 27,5cm

176 páginas em papel couché

centenas de fotos a cores, mui-
tas tipo passo a passo com
instruções detalhadas mais dia-

gramas, tabelas etc

antologia com aproximada-
mente 200 receitas testadas dos
livros mais famosos de todo o
mundo e de muitos chefs céle-
bres
índice geral e glossário, índice
de receitas e bibliografia

encadernação com material du-
radouro e fácil de limpar

costura especial que facilita o
livro ficar plano quando aberto

duas fitas marcadoras de seda
impressão e encadernação nu-
ma das melhores gráficas espe-
cializadas do mundo

1

editora cidade cultural ltda.
Av. Brasil, 500 7o andar — São Cristóvão
CEP 20949 Rio de Janeiro — RJ
Tel: (021) 228-2429

ISR-52-1106 85
UP.CT PRINCIPAL

DR RJ

CARTÃO RESPOSTA COMERCIAL
NÀO E NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERA PAGO POR:

EDITORA CIDADE CULTURAL LTDA.

20299 RIO DE JANEIRO RJ

CIDADK

SIM,

vale Iara exame gratuito

COZINHAR MELHOR

vu

LIVROS

queiram aceitai o meu pedido do livro ( ARN1 S Pagarei por es® !i\ r<> «> preç<|
de CzS n9 50 (tüdo inbluído) na contra-entrega. e continuarei recebendo > >s demais

volumes da coleção COZINHAR MELHOR a r|jão de um volume i cada dois meses

aproximadamente,

Pqderei cancelar esta assinatura a qualquer momento, bastando 
gotil 

ca los com •" -i:.»s

de antecedência.

Se devolver o primeiro volume, dentro de 10 dias. serei totalmente e imediatamente

reembolsado da quantia paga e terei a minha assjjiátüra cancelada

4 X

m
msiUiNM
¦ âíKTHCWífTO

y

Nome  j

Rua  „  L'Pi: !

Bairio Cidade

CEP Hstado Tel J
1328-08

( ular no versa dí'Stá aba

K»*>>LE i#4 M(¦MfMW
[MgfTQ
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ¦ TINTAS •

REVESTIMENTOS • TECIDOS • COLCHÕES • CORTINAS •

TAPETES • PERSIANAS • RESTAURANTES • DOCES •

LANCHES --COMIDAS TÍPICAS • MÓVEIS •

DECORAÇÕES • COZINHAS • BANHEIROS • ARMÁRIOS

EMBUTIDOS • DECORAÇÃO INFANTIL • PISCINAS •

SAUNAS • TELEFONES • ILUMINAÇÃO • GALERIA DE

ARTE • ARTESANATO • CARTÓRIO • ANTIGÜIDADES • DESIGN



Casa ¦ shopping

Av. Alvorada, 2150. Barra. Entre o Carrefour e o Makro.

Estacionamento amplo e gratuito. Aberto até as 10 da noite.



1 Shopping) ^ 2

~ ^^81 "^'"Jf ~
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ALIZEOS DETALHES

^' 
f j„L^ nov,otcic o palroirni; ms- ^MBmBI V LOJAS — BARRA: Av. AiWiando Lombardi, 583 — Tel.:

encaixes perfeitos. gavetas e caiceiros ma ,.s 
j||||»»«| i~^J?< 399.0677 e casa shopping — Tel.: 325.0055 • n-

cios. Interior lavavel em melamina. Portas V| 
jHHHjX juca:r. 

Haddock Lobo. 373 — Tel.: 234.0124 e r.
trocaveis. ^jMppBl, flsL£;-' Teixeirade Melo. 37-A— Tel.: 267.1642 • COPACA-

Armario embutido com interior incluido ^^^Egj||g jB 11^. I
e 4 ¦ ¦¦¦ I ll^kl * *
cabideiro duplo e 2 simples. 3 gavetas calceiro por HK»- %_*¦ ¦__¦¦ ^1 #¦%
CzS 9.656.92 ^ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦

Durante a semana, filhos e
mães estarão empenhados
em escolher o melhor pre-
sente para o próximo do-
mingo Dia dos Pais. As
alternadas são variadas.

1. Contraste de cores na
luminária com base de me-
tal pintado e cúpula de vi-
dro opalino fosco (Cz$ 1 mil
600/ Intercasa: Ataulfo de
Paiva, 2.26 b Leblon)

I
/ Porta garrafa e balde de

gelo em rnetal furadinho.
(C A 107 e Cz$ 230/Pólen:
Rio Design Center)

3. Em madeira clara, para
churrasco e comidinhas
o 1 geral (tábua, Cz$ 264;

pratos, Cz$ 74, frigideira,
C; $ 250 prensa, Cz$ 148;
faca de pão, Cz$ 66; faca
de maneira, Cz$ 806 Wes-
sei. Marquês de S. Vicen-
te, 67 C)

4 Também em madeira
. íara <:spreguiçadeira para
praia (Cz$ .1 mil 400' Tok
Stok Casa Shopping)

FISCALIZE OS DETALHES

Em madeira maciça, freijó ou mogno, com
encaixes perfeitos: gavetas e calceiros ma-
cios. Interior lavável em melamina. Portas
trocáveis.
q2« Porta maciça em frei

1^p:s-, 

gmi hsi' oq , jó e painéis em mela1
> m / 

' / mina ou freijó, com
%. ¦ V I /nT- interior incluído

Armário embutido com interior incluído — 4 portas altas
e 4 baixas 1 prateleira dupla e 2 simples. 1 divisão. 1
cabideiro duplo e 2 simples. 3 gavetas e 1 calceiro por
CzS 9.656.92

LOJAS — BARRA: Av. Ariíiando Lombardi, 583 — Tel.:
399.0677 e CASA SHOPPING — Tel.: 325.0055 • TI-
JUCA: R. Haddock Lobo, 373 — Tel.: 234.0124 e R.
Conde de Bonfim, 488 — Teí.: 268.8479 • IPANEMA: R.
Teixeira de Melo. 37-A — Tel.: 267.1642 • COPACA-
BANA: R. Barata Ribeiro, 797 — Tel.: 236.1508 • NI-
TERÔI: R. Gavião Peixoto. 183 — Tel.: 714.0704
FÁBRICA: Show Room e vendas: R. José dos Reis, 2275
— Tel.: 269.7772
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6

quatro espetos (CzS 1 rr

^^j^H^^pP^MKj^V 

900/Wessel: Marques de

^^P| it ra dourada. pegas para
4 

mesa do

8 200 e cinzei'ro CzS 620
Rachel Presentes Rio

V\ j/w 7. Ja o que adota urn estilo
mais descoptra

||||BMf curtir o porta-recados
Ws^^^JL^00^ lembretes maleavel (Cz$

56/ Polem: Shopping da

m vV ®- ^Ulta descontragao
na Bolsa

¦ v. para em
1 :''_^^rtBfiS^ ' 

Yv emborrachadr: (CzS 390 e
I' CzS 420. respertivamente.'

I^^^Si^^^HS«r. Polen Rio

em couro bem
macio. e com os

! CzS
644 San Babila Norte
Shopping e BarraShoppingi

9
""

I 
-^fcggto, 

, jga|| 
P0NHA SEU PAI EM FORMAafM »iSrya@BHIHHBeSBH8BB !Lr>. j-lts^gS^^fmRKv

I Conh^a o carMo brand* 8

1 ¦ Iv 
''^k| 

4HBi ShS • 
Barata Ribeiro 370 !]. 122 • Vise. PlraJA 550 Ij. 111 |

PJ|^^ ^r!tf3^^^p8p<ngPin9 

3*:

5 Um presente de uso
imediato Para o almoço do
Dia dos Pais, a churrasquei-
ra a gas, em alumínio, com
quatro espetos (CzS 1 m
900'Wessel: Marquês de
São Vicente, 67 Cl

6 Em couro com cantonei
ra dourada, peças para :i
mesa do escritório do paí
clássico iPorta-retrato CzS
1 mil 060, relógio, CzS 1 mu
200 e cinzeiro, CzS 620
Rachel Presentes --- Rio
Sul)

7 Já o que adota um est Ic
mais descontraído vai
curtir o porta -recados e
lembretes maleáveí 'CzS
56- Polém: Shopping da
Gávea, Loja 213

8 Muita descontração na
pasta e na bolsa especial!
para viagens em ter do
emborrachadn (CzS 390 e
CzS 420, respectivar e nte
Pólen. Rio Design Center)

9 Mocassim confortável
em couro atapacio, bem
macio, e com os nespon-
tos contrastantes zS
644 San Babila \orte
Shopping e garraShoppihg)

a

I
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para os relogios de pulseira 

10

de borracha Champion (Cz$ 
560 Waterproof — Rio Sul e

•> TTK-* ¦ ¦ ;¦ Pasta para porta- ^
^0Sm com

,,. ,, (Cz$ 80 e Cz$ 75/Marie Papier RMHM^
— Saens Pena, 45 — 303) l|pf§f|||^

10. A coleção de 10 discos ou
apenas um, não importa, to-
dos são de monstros sagra-
dos do jazz (Cz$ 59 cada/Bre-
no Rossi — Rio Sul)

prrairsj
11. Luminária de mesa em
linhas futuristas (Cz$ 1 mil
600/lntercasa — Ataulfo de
Paiva, 226 — B)

12. Colorido e design moder-
no para os relógios de pulseira
de borracha Champion (Cz$
560/Waterproof — Rio Sul e
BarraShopping)

13. Pasta para papéis e porta-
cartões com lápis acoplados
(Cz$ 80 e Cz$ 75/Marie Papier
— Saens Pena, 45 — 303)

14. Painel em metal com qua
tro ímãs para prender os reca
dos. Várias cores (Cz$ 164 Pó
len — Shopping da Gávea)

coleçiui outono/inverno da

\El MODAS esta incrível!

o n< estilo bem atual e com

lindos padr<K \.
¦ 7 4/./ MODAS sabe como

éstir \-(>cc com charme c

elegância.
> édito 4 ve:es sem juros.

WMm&ÊÊ.

\\. N. S. de Copacabana. 312-A

Tcls.: 257-4371
255-7590
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g0(J frequentadora antiga do Teatro Muni-
cipal. Ja, em varias temporadas, meu nome e HB H HB 11 n |1| Ann III HI
o de meu marido terao constado, como assi- H g BE i] I ft H I Sil fl I H•¦;..• :^^3M ¦« mm H ¦ H nantes, no cadastro do teatro. No primeiro dia WM |p gjj|| II

-de vendas para o espetaculo da opera Aida, &H |p fill I §1 I H9 1 §j£ SI"'pela manha, levando meus dois ingressos nil ||I ||j§S || g£ I I 1 H I mm 1 IsPJ^BH
anteriores de 0 Guarani, tentei comprar dois W

'0-im IE 
ingressos na mesma posigao e mais dois para

^H| amigas que vinham de outro Estado. Fui }

vSf j|fc; ^HEI informada de que, desta vez, nao havia priori- ¦mm !-.•:'?
' 
WM .#./ ^Hh dade para portadores de bilhetes da opera

mm 
e comprei os iugares disp°niveis v > 

- 
%!

i^K. fp^ julho de 1986. as 17 horas. - f| V.
r 

":"jmH^^H| 
Ao chegar ao teatro. encontramos os Jh~ §g«HQ

S^BR* nossos lugares ocupados por dois casais
ijM;'^jj| \:^gHP portando nao ingressos, mas um papel, sem '
'H ^fl|^HBH| timbre, batido a maquina em poucas linhas, ^HL
WF que, em momento algum, passou pelos nos- jHL

i ML ••., hH^H SOS olhos. Alegaram que, apos comprar ,f Tfc.
Jk Jk t^.^ip» perder suas entradas, teriam voltado ao tea- 'S||

|gS ||1 /fl| tro, onde conseguiram o papel com o "bi- j By
mm jt|« mKT' r^8HM»; Ihete-autorizagao". J :^H

I 
'^{P 

JW Wl||i Procuramos um funcionario que nos foi /:|Hf

JffllL Hllli indicado pelo porteiro como sendo o gerente JjV
1 ^SeIL •'^yPK- da aPresenta^o, sem uniforme, em traje HF 

'¦ JM

>S' IIHih VI 19Hp passeio, e ele, diante de nossas entradas, W^M 4
^Br '-^9Hw xl. '-^HBBfe: documentos emitidos pelo teatro, leu o tal pSjffli ,,^'r^

:|f^^ 'vaHl "bilhete-autorizagao" e decidiu rapidamente Hk \
¦B |HMr j^Kj que os lugares ficassem com os dois casais, HBRl \

!' fF-ifillMg 4m|m{bh alegando que nos compramos de cambista
^^HrnSHI «, J«H| nao autorizado, o que e uma inverdade.

mm is- HB 1 O teatro nao recebe cheque ao vender v«_ &r

• "I nK 2. Nao anota na venda dos ingressos para \
aS^Si quem vendeu tal ou qual poltrona, a nao ser ^k^r V

em caso de assinante ou pnoridade de ingres- hHHr//^ ^
J|BM| so, que nao houve desta vez, ao menos para

. Jir| 3. Se eu (ou qualquer outra pessoa) tivesse HHr
:|jm sHB perdido os ingressos, nao teria. pois. como
.¦.'¦'Vr^^PIl provar quais lugares tinha comprado, ou se wSmt/F'%

comprado. Z 
nf nde com vocs

•interesse" de alto grau. Diante de _l_

mao, tivemos do funcionario a sugestao de FormaS qU6 Se modelam
caso "e procure poiicia. ^rvas 

e segredos que deliciam.

Com Zarkos, esta suavidade e toda sua.

ZarkU 
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Rio Comprido: R. Aristides Lobo, 90/96-Tel.: (021) 273-7922

Ramos Vitoria (ES)
R. Mar. Souza Menezes, 34 Av. Republica, 148

(altura do n° 7777 Av. Brasil) Tel.: (027) 223-3567
Tel.: (021) 270-1422

Caxias Belo Horizonte (MG)
Brig. Lima e Silva, 1385 R. Ouro Preto, 308

Praca Humaita Barro Prelo
Tel.: (021) 771-3624 Tel.: (031) 335-3444
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TEATRO MUNICIPAL

Scj '"eqüentadora antiga do Teatro Muni-
cipal. Já, em várias temporadas, meu nome e
o de meu marido terão constado, como assi-
nantes, no cadastro do teatro. No primeiro dia
de vendas para o espetáculo da ópera Aída,
pela manhã, levando meus dois ingressos
anteriores de O Guarani, tentei comprar dois
ingressos na mesma posição e mais dois para
amigas que vinham de outro Estado. Fui
informada de que, desta vez, não havia priori-
dade para portadores de bilhetes da ópera
anterior e comprei os lugares disponíveis na
platéia, C11 e 13 e D11 e 13, para o dia 13 de
julho de 1986, às 17 horas.

Ao chegar ao teatro, encontramos os
nossos lugares ocupados por dois casais
portando não ingressos, mas um papel, sem
timbre, batido à máquina em poucas linhas,
que, em momento algum, passou pelos nos-
sos olhos. Alegaram que, após comprar e
perder suas entradas, teriam voltado ao tea-
tro, onde conseguiram o papel com o "bi-

lhete-autorização".
Procuramos um funcionário que nos foi

indicado pelo porteiro como sendo o gerente
da apresentação, sem uniforme, em traje
passeio, e ele, diante de nossas entradas,
documentos emitidos pelo teatro, leu o tal
"bilhete-autorização" e decidiu rapidamente
que os lugares ficassem com os dois casais,
alegando que nós compramos de cambista
não autorizado, o que é uma inverdade.

1. O teatro não recebe cheque ao vender
ingressos;
2. Não anota na venda dos ingressos para
quem vendeu tal ou qual poltrona, a não ser
em caso de assinante ou prioridade de ingres-
so, que não houve desta vez, ao menos para
mim;
3. Se eu (ou qualquer outra pessoa) tivesse
perdido os ingressos, não teria, pois, como
provar quais lugares tinha comprado, ou se
tinha comprado.

Assim, estou certa que o "bilhete-

autorização" era desonesto e envolvia algum
interesse de alto grau. Diante de nossas
intensas reclamações, com os ingressos na
mão, tivemos do funcionário a sugestão de
que era o caso de procurar a polícia

Como, no entanto, o espetáculo estivesse
começando e uma de nossas amigas, de fora
do Rio, muito nervosa com a idéia de perdê-lo,
sugerisse o favor (desnecessário se cumprido
o contrato teatro-comprador) de serem colo-
cadas cadeiras extras no final da platéia, acedi
em não levar ao final a questão, pois a
vontade que tinha era mesmo de chamar a
policia. Neste momento o funcionário pediu
nossas entradas dizendo que ia levar o caso à
direção, mas uma de minhas amigas, olhando
para trás, por acaso, viu que ele, ao se afastar,
rasgou-as, evidência de que o fato não ia ser
considerado

Deixo aqui, pois, expresso o meu protesto
veemente contra este fato que atenta contra
qualquer reputação de seriedade que possa
contar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro
Maria Apparecida Porciuncula G. Pereira,
Rio de Janeiro, RJ

MODA
FEMININA
EM TECIDO

ipanema-rio
/-> q O (O' I Ç>

* PRONTA-ENTREGA*

UA SAN" A CLARA 33/716 TEL. 255-8225 - COPACABANA
N.S COPACABANA. 794/303 -255-5169 COPACABANA

A f>\^NTES. 719/920 - FASHION SHOPPING BRAS
TEL (011) 93-3999

Rio Comprido: R. Aristides Lobo, 90/96-Tel.: (021) 273-7922

Ramos
R. Mar. Souza Menezes, 34

(altura do n° 7777 Av. Brasil)

jíe| (021) 270-1422

Caxias
Brig. Lima e Silva, 1385

Praça Humaitá
Tell (021) 771-3624

Vitória (ES)
Av. República, 148"lei: 

(027) 223-3567

Belo Horizonte (MG)
R. Ouro Preto, 308

Barro Preto
Tel.: (031) 335-3444

Zarkos se confunde com você.

Suavidade em cada detalhe.

Tentações em cores e contrastes.

Formas que se modelam.

Curvas e segredos que deliciam.

Com Zarkos, esta suavidade é toda sua.

Zarkos
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RUA VISCONDE DE PIRAJA, 207 — LJ. 114 — IPANEMA — TEL.: 287- 5194.

:&m¦%^Êm

PAGENS,
í

DAMA DE

HONRA,

15 ANOS,

1» COMUNHÃO

E ETC...

LINHA SPORT

COMPLETA

DE 6 MESES
Á 16 ANOS

MENINO E MENINA.

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 207 — LJ. 114 — IPANEMA — TEL.: 287- 5194
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câncer
(21 6 a 21 7)

escorpião
(23 10 a 21 11)

peixes
(20 2 a 20 3)

touro
(21 4 a 20 5)

virgem
(23 8 a 22 9)

capricornio
(22 12 a 20 1)

Dias de equilíbrio no trabalho e finanças.
A semana poderá ser marcada por fatos
importantes relacionados a amigos ou

pessoas próximas. Emotividade. Boa si-
vencia em família e no amor. Prestígio
acentuado. Saúde instável.

Vivendo um momento de instabilidade
; em relação às influências astrológicas
| você, no entanto, será beneficiado por
; um posicionamento que lhe dará mais

| esperanças e alegria Estabilidade afeti-
va Romantismo. Saúde boa.

Período em que você tera Jgpssib dãde
de importantes realizações em reação
ao seu futuro. Compensação afetiva e
manifestações de carinho e ternura V
vência muito bem disposta no am >í1
Sensibilidade Saúde ainda êstável

Você poderá ser tentado por novas e
atraentes propostas relacionadas ao tra-
balho ou negócios. Vida material valoriza-
da. Apoio em família e boa vivência
íntima. No amor seja mais prudente.
Saúde em período ainda irregular

Regência de acentuadas vantagens fi-
nanceiras em dias que, no entanto, o
farão agir de forma precipitada e agressi- ;
va. Procure apenas evitar a face negativa !
desses fatores Bom quadro afetivo
Amor valorizado Saúde estável.

Semana que íhe dará grande compensa-
ção em negocio ou *r loalho V i
lessoal «arcada por n >mentoí :ie *rnta

ção e -"'.tat)I í ide Não reaja com rr u to
rigor. Amor posicionado de forma rei ep
tiva e terna. Saucie ainda boa

Comportamento marcado por otimismo
e maior confiança no futuro. A semana
será vantajosa e nela ocorrerá, com ênfa-
se, maior destaque para seus sentimen-
tos. Possibilidade de novas opções no
amor. Saúde regular.

Período de vantagens financeiras e no
trabalho do leonino. Dias de compensa-

ção gerada pela atitude de pessoas próxi-
mas. Você poderá ser surpreendido por
amigo ou parente próximo. Bom para o
amor. Cuidado com sua saúde

Momento em que você deve se resguar
dar nos gastos e aplicações Valorização
pessoal em atividades junto a outras

pessoas. Em família e no amor podem
ocorrer novidades muito significativas
Alegria. Saúde mais equilibrada.

leão
(227 a 22 81

Sagitário
(22 11 a 21 12)

áries
(21 3 a 20 4)

gêmeos

Seu comportamento tenderá à objetivi-
dade e ao senso prático. Vivência de
trabalho valorizada em toda a semana.
Carência afetiva em momentos em que
você estará solitário e em busca de
afeto. Saúde ainda bem equilibrada.

libra
(23 9 a 22 10)

aquário
(21 1 a 19 2)

Fase neutra em relação ao trabalho ;
negócios, casas por hora dependentes j
de sua ação. Comportamento pessoal j
mais confiante que lhe trará vantagens |
Novidades em relação ao amor. Surpre-
sas agradáveis Saúde regular.

São novamente fáVõrávèis as nfiuêr
cias, com possíveis realizações que mar-
carão os próximos dias Cuidado :on
gastos supérfluos Quadro de apo é
ajuda em fãmíííaj Amor è saudè err f 3 se
neutra. Você deve agir agora.

(21 5 a 20 6)
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nós tomamos uma po-
sição escolhendo um par-
tido e abraçando uma

(ausa, será que sobra lugar para
as dúvidas? Às vezes, o abraço
parece apertado demais E nem
sepipre a causa abraçada justifica
o amor de um militante apaixona-
do Eu, como muitos, carrego um
poço de contradições na mala,
mas a minha singularidade e de

utros poucos é que vesti a cami-
sa verde do PV (Partido Verde)
não só para os dias de festa. Aí
tudo se complica, e as dúvidas
são enormes. Em primeiro lugar,
por que será que nas manifesta-
ções eu quase só vejo as mesmas
pessoas de sempre; Mudam-se
as faixas, ampliam-se as discus-

<ies a passeata passa por bairros
e ruas nunca ante? atravessados,
mas sera que não vem ninguém
além de nós?

A primeira impressão que se
tom é que a proposta ec ológica é
táo ampla que abrangeria um nú-
mero muito maior de diversos
nas idéia--, nas idades, nas opções
de vida, de trabalho, de sexo e de

;r Quem é que não é contra a
u<-ina de Angra, e todas e tantas
ameaças nucleares que vão des-
1e os brandos inseticidas a bom-

bas com o poder de destruir até o
• undo todo? Talvez uns sejam
¦ í;jis radicais, nem sempre quem
prr serva baleias e passarinhos ou

: va samambaias se preocupa
r.rr a quantidade de produtos

químicos ingeridos no café da
manhã, ou com os malefícios da
porção urbana, dos desmata

Os tigres de 
papel

mentos ilegais e das tramas polui-
doras da TV. E eu continuo com
dúvidas. Será que militar é fora de
moda, mesmo pela mais justa das
causas? Nem tudo é pela causa
São poucos os que querem muita
intimidade com as eleições. No
máximo, escolhe-se um entre
centenas de nomes e siglas para
depositar nas urnas. Parece que
são raros os que votam em pro-
postas, e menos ainda, os que
votam em verdes idéias de espe-
rança. Acho que entendo os mais
jovens que não dão muito crédito
às palavras dos discursos políti-
cos e parecidos. Afinal, não fomos
nós que abrimos as torneiras des-
sas águas que rolaram. Mas se
até agora não me perguntaram o
que eu quero, isso não me impe-
de de querer. Muito pelo contrá-
rio Então, já que eu posso esco-
lher, apostei no que achei mais
bonito, no mais jovem e no me-
nos despoluído dos projetos, j
por que novamente táo poucos?
Eu ainda não consigo desenhar
direito o perfil de um militante... 0
que será que falta7 Mesmo entre
nós, os "tigres", a idéia da política
como um fato real é complicada e
controversa Os mais radicais só
entrariam numa assembléia vesti-
dos com máscaras antigas e en-
tendem que a política oficial dos
parlamentos é um ambiente ex-
cessivamente contaminado,

O fato de termos um candida-
to a governador não só verde,
mas que dá voz a propostas alter-
nativas ainda mais amplas, não é
tão sublinhado como devia. A
apreensão de nos tornarmos "ofi-

ciais" é uma bobagem perto do
que se pode fazer a partir desse
estímulo. Por outro lado, os repre-
sentantes da ordem convencional
não levam esses tigres a sério.
"São todos de papel", diriam, e
papel não reclama, nem fala alto.
O pior de tudo é que pouco se
comenta sobre o assunto. O que
eu queria ouvir nessas horas não
são exatamente opiniões ou teo-
rias, mas principalmente idéias
que soltassem os tigres nas ruas
e que misturassem o militante e o
cidadão. É a única forma viável de
transformar as reclamações em
compromissos. Não faltam moti-
vos, não faltam causas, e os gran-
des defeitos poluidores estão ca-
da vez mails visíveis. Só que as
idéias de compromisso não ca-
bem num papel, por maior que
seja a folha

Você, por exemplo, pode
acordar amanhã com uma vonta-
de irresistível de colar cartazes ou
de ajudar na produção de uma
festa ou de brigar pela preserva-
cão de uma área verde que você
gosta, mas que querem destruir
Por que não? E se você acordar
amanhã com vontade de militar
suas reclamações? Isso não vai
fazer de você um soldado atrelado
à causa e por esse motivo preso
para sempre num beco sem saí-
da. Se o cotidiano fosse levado
mais a sério, a mistura seria mais
harmoniosa, No momento em
que essas reclamações forem in-
seridas no ritual de "todo dia
elas vão ser mais facilmente reali-
zadas e com mais prazer. E os
militantes vão ter mais noites li-
vres para ir ao cinema

Denise

Crispum

A autora. 26 anos, é militante do Parti-
do Verde
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n ri é 6 único armário mo-

tem coragem de se abrir

%;-•• as portas, as gavetas
:\a Porque Prilié superior a

Tiè:iosmodulaaos. sim-
-:•; 

por que é feito de madeira

' 
, ; modulado e tem preço

í:'":S 
' 

se você pesar as van-
• v perceber 

que vale a pena.

n ;^üedeumPr|riéimu-
•-^ruíariemdefoiTTia.Aca-

• 
f-poliester

f\5: elra de verdade po empe-

na. As gavetas abrem e fecham sem
"jeitinho".

-gl Um Priori, você monta eremon-

ta quantas vezes quiser.

Promoção:
Porta lisa em madeira

Cz$ 2.140.00 m;
Lançamento exclusivo:

Porta com aplicação em fórmica
Cz$2.76Ò.00m2
com interior incluído.

©Samurai
Show-Room Rua Gal. San Martin. 6^6 - Leblon í ei. 239-7699
Copacabana Rua Barata Ribeiro, 611 DTel. 236-7757
Tijuca Rua Conde de Bonfim. 2'4BTel. 234-455"
Barra Casa Shopping Bloco A • lota ITel. 325-3234
Ipanema Rua Vinícius de Moraes. 129 Cie! 28"-468c
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Moveis Infanto - Juvenis

Produção: Roberto Boente

PARA ANUNCIAR
NESTA SEÇÃO

Informações: Tels.: 222-1605
242-7449

«SV-

^jÇ^GGgjfr

389 Lj. B e C tel.: Z88-6Z48

Rua do Catete, 72 Tel.: (021) 205-8649 Catete
Rua Farme de Amoedo, 80-A Tel.: (021) 267-7540
Rua Vise. de Pirajá, 207 lj. 109 Tel.: (021) 227-5389

VENDAS: LOJAS E CONSUMIDORES

DESIGN EXCLUSIVO

rtros modelos e medida:
" 

»m — Centro da C
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O filme que você está enviando para ser revelado
na Fotoptica é tratado com um carinho todo espe-
ciai em nosso Laboratório.
A Fotoptica é, sem dúvida, a empresa mais expe-
riente em fotografia. E, além desse currículo, ela
ainda oferece o Sistema de Revelação pelo Cor-
reio.

O Sistema de Revelação da Fotoptica pelo Correio é
prático, rápido e seguro, com o seu filme permane-
cendo apenas 48 horas em nosso laboratório.Con-
tando com o tempo de remessa, em poucos dias
você terá uma cópia a mais de cada foto, o filme
Kodak, e, se revelou 3 filmes, a maleta térmica.

Revelando seus filmes na Fotoptica você tem eco
nomia em dose dupla Por exemplo, se o seu filme
for de 24 poses, você recebe mais 24 fotos.

Para cada filme revelado de qualquer
marca, você recebe sempre um filme
Kodak VR de 24 poses, o melhor filme
do mundo.

Se vocêmora noRiode Janei
ro, Brasília, Belo Horizonte.
Porto Alegre, Curitiba, Floria-

nópolis, São Paulo e Goiânia, receberá suas fotos em
casa através do Sistema de Èntrega Domiciliar.
Se você mora em outra cidade receberá suas fotos
na Agência do Correio mais próxima de sua resi
dência.
Em qualquer dos casos, será enviada uma carta pa
ra você com todas as informações para o recebi
mente das fotos e brindes.

Para cada três filmes
revelados na Fotop
tica, você ganha, in
teiramente grátis,
uma útil e prática
maleta térmica Esta
promoção é válida
até 3012.86
Aproveite!

Revele na Fotoptica e receba estas fotos a mais.
São fotos para presentear seus pais, avós, paren-
tes e os amigos mais íntimos que sempre pedem
uma cópia

Ganhe inteiramente grátis um álbum para guardar
suas fotos com todo carinho e protetores que vão
conservar os seus negativos intactos

Central de Atendimento
Tel. 101 II 421 5246

Caixa Postal 9889
São Paulo SP

Destaque o envelope
preencha as etiquetas
e coloque seu filme
dentro Leve a qual
quer Agência do Cor
reio
Não é preciso selar O
selo |á está pago pela
Fotoptica
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SÓ A ETIQUETA ROSADA TEM
Beterraba kg
Aipim kg

Banana Nanica kg

Abóbora Corte kg

Laranja Natal dz.

Feijão

Uberabinha

Sendas

Moe'1 de Frango

^cmssaSSMÊÊSmSÊ

..., _¦
EgECMAGUI ..l'! Ml70

MAGUARVJ

^".AfíRo^*Ç>ULHtHHA
^PQ PATKA
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Cueca Icirsa
Helanca P.M.G.

Camisa
Far-West T 1/5Bermuda

Bacelar Brim
T 38/50

Sandália
Franciscano
28/32'-<èátl*ifcfr-'.

Camisa Malha
Pemar P M G-108,90

Lenços
Premier
Masc. c/3

Cinto Recouro

LP Talentos Beto Guedes
LP Talentos Clara Nunes
LP Talentos D]avan

LP Talentos Ivan Uns
LP Talentos Kenny Rogers
LP Talentos Milton Nascimento
LP Talentos Paulinho da Viola
LP Talentos Simone

Tênis Campeão
Masc 37/44

p^HO"0]lÕrtndPflr

chromdtogmtoCunàPil*

Anti-Ferrugem
White lub 300 ml LP Almir

GuinétO

WONTlllA

V\M>SK»
«tlAOtUOçabta r**'\,

Whisky Natu Vodka
Nobstis 1 000 ml Viadiscov 980 ml

Whisky
Passport 1 000 mlWhisky Royal Ron Montilia

LabeIRed 1 000 ml Carta OJroe PrjConhaque
Dreher

to lifbtraumilch
Fino Branco
Suave 720 mj

¦
IK9B¦¦Q^nMggl

!
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Lanche Tnunfo Granulado Toth 200 g #f3U Garoto Bator c/4 "»fcU Toth 140 g "i'w "%i
Caixa c/20 Un jSfc; I
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. 6,90 

5,80 
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TUTH-FRUTTI

Pasta Escolar
Trevoli Ref 2962

Pasta Escolar
Trevoli Ref 2963Colorella

Mágica CM 6 Cores

SHtPPEF

VWlti.fr

Caneta
Kilométrica Azul

Caneta Bic
Cristal c/3

cotchScotch
FitaTransparente ansparente

Fita Scotctí^
12 x 20 M-32

Lancheira
Volta à Escola Caderno

Universitário Export. 80

Chocolate
Garoto Bator c/4

Chocolate
Granulado Toth 200 gLanche Triunfo

Caixa c/20 Un

Tablete
Garoto 200 g fD'

ROSOUlHMfí

Achocolatadc
Browr, Cow 400 g
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Conjunto I
p/Salada

pès p/Geladeira UO 3Q
c/Rodizio *»""'

""uiíííWM,

M®pW
\5 c/3

Guardanapo GourrnetBranco e Oec 24 * 24 ._

teadv
pávug»

gande\as
1 * 278 c/'

anQueira'pia sthr'"ha 10

^ENFCW

?Srss/
>SáS«"í/,

Concentrado
Aja* 500 mt

Amaciante de Roupas
Suavitel 500 ml

,OMI NTP NAS
IOJAS COM
DROGARIA

$«lraa\

Stempoo Bedran470 ml (Todos osConj English
lavander 3 Sabonete:
e l Saboneteira

Conj English
lavander Lata
1 Colônia e 2 Sabonete;

ante Talty-Ho•' íDmamic/P

Lucr
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Tchau. tchau fériãs Ago-
rafe .hora de estu-

dar. É hora de voltar
às aulas. E nessa vol-

ta a Mesbla acompanha
você dando uma aula

incrível de ofertas em ma-
terial escolar. São vários
artigos novos desenvolvi-
dos"com exclusividade pe
la Mesbla. Tudo muito
bonito para vocéj voltar
para a escola
superequipado ^

Caderno I íniver^tár
Exclusivo Mesbla
\RTEFINAL

Bl(>çò p'inj rasçu®
Exclusivo Mesbla
CRÀFIT

Exclusivo Mesbla

Exclusivo Mesbla

COORDENADO GARFIELD

Desconto df 15%
lançamento Exclusivo

Mesbla



'' l.inha 

<t«* lanrln-irns e estojos Crayon
Ji e Ciplast com descontojpe 15%
Mk Exclusive Mesbja
Wm ~

"HULO 

«,TTY J

Mai'¦'.)< "in ;30 hidrogr^fit as 34 Pasta-55, y ^
¦ Iiibo para projetds c mapas 4",Kxclusivo Mesbla

!itjrn> 99,

l.inha <le papois <le carta ?l§ili8®^l "' ^8
<mil <Si's< i>nto <l«' 20'V T:;-gSt;"':|gj ' 

«^™=b«
Kxcluslvo Mesbla 

^ 

^ 

^^

Linha de lanchèiras e es|ojos Crayon
è Ciplast com desconta de 15%.
Exclusivo Mesbla

HELLO KITTY

mm

PílStü - wOj
Tubo para projetas e mapas
Exclusivo Mesbla

m 30 liidrojjraln a1

Mo( hila iearís - Z/t
Exclusivo Mesbla
BI / J0PF.R

Caneta imantâda I -1
Várias i ores
Exclusivo Mesbla

Mo( hila eniBorrai
l!OI.I.YNP< )RT

i 'ami.sHá
Iam \ a 8 an<Mc« mia i iso Jbl

l in pêlo 'antiajpr^icf
I xclusivo Mesbla

lisa

Mo. hiiaZo" <«Ut
Ijinçamento Exclusivo
Mesbla

l.inha de papéis «Ir carta
com desconto de 20%.
I xclusívo Mesbla íSÍ



' estrelando ^

§ 

§Mf3 lp<B<f®t®>

3Z r7 
QUE ACHA ? ^ 

" 
\

" 

^E£P£TAGU L-AR-,

J

f NIN6U£M POPERIA MORAR\ /Ty'^V 1

CASTELO 
PE55E5 [ 
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£ RIPICULO RIPICULO

NIN6UÉM POPERIA MORAR
NUM CASTELO PESSE&Í

Suplemento do JORNAL DO BRASIL,

estrelando

HE ACHA ? _
>etagular,nao?

' 
NÃO E.

AUTÊNTICO.
E RIPICULO RIPICULO

NIN6UÉM POPERIA MORAR
NUM CASTELO PESSE&Í

Não pode ser vendido separadamenteagosto de 1986N° 538
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v.. 7/ AINDA NAO £ ) I If MAS E MELHOR EU f

PnT MUITO TARVZ'J ( VOLTAR U3GO /^L

|Oj
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fco/pf PARABENS! VOCE MAO PAROL! °S y^Y /^/ S~)l?l A OIX/INIA '
V(J A No bar po Navio como &RAQO& da sua Cy C^ULy|<l/-\ l/IVIlvrA#

~ E5TOS^/^r^

r'ARgCE 6JUE RESOLVEU SEGUIR T 
' 

VOLTOU LOGO PRA CASA 
^ 

|r/fjAO, B5QUBO >0 JJJ[

MEUS CONSELHOS/ <' FORQUE NAO ESTA MAtS |!

' 
^ ^ 

l ' ^ 

'"ALC^I^A^ 

^
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..NAO ME MOLHEI
N£I\A UÍ\A POUCO!

MAS E MELHOR EU
VOLTAR LOGO PRA .

. CASA í rJ

AINDA NÃO é
MUITO TARDE

veio Dlf?ETO PAF?A OS
&RAÇOÒ DA SUA

AMAPA ESPOSA / y
O GLORIA PIVIMA

PARABÉNS! VOCÊ MAO PAROU
No bar vo Navio como
i <TT. ^ SEMPRE/

NÃO, B9QUBC!
A C ARTE IP A-'

VOLTOU LOGO PRA CASA
FORQUE NÃO ESTÁ MAIS

 SUPORTANDO
A INTOXICAÇÃO

-S^rí"-- ALCOOLICA,
t - X3rr\ não é ?

PkRBGB. 6JUE RESOLVEU SEGUIR
MEUS CONSELHOS/

mm
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SONPE B^TAO^OB FBRiAS.WZt
\C7 SOU2LA E

•«egBtjm

* ¦A/c&pi SBU APALBERTO!)
OCHEFE TA'C«A-^r

E O SANTOS e ) ^f£[TM&M.

f~~~~~r b U/^A r
emergen cmA

JW^gX^VELE CHAMOU/
— Ajx0 T^>/ TODOS OS \

GOM.O / FC?f OS
TER Sfli'po J aft (vV*f ^-.SENWORTOPOS AO r~-^'S*fs}v ( QUE
ME&MO Jq t& ( ^ mfryiUTORlZOU,

^.po-' 

|\^' 

'-'i 
j ^N£^e

CAD§ OS OUTRQ5){sd TEM )

V£cTA (STC7f TOOf\ E5TA ) ^P/LWA C7E TRABALHO TBfAf f(\#GU1E eSTAR COnCUJCt^J0 %:y^&
%

^ TRABALHO <
;-r PARA UMAS

sets /
W7 Pessoas )

v C7/A £ 'f-
( NOITE', f-

^yACOISA 7 F
BSTOUROU NA rf&fiL > \> / ,NOSSA MAO,-^kL> fr ^sTf .
CUEFE. &d /Kj^h 'c t" —
was RESTA nXJ Ykx i IPotf Maas 

^ 

\

NÃO EXATAMENTE ) GOMO
AS5IAA?

©1986 King Features Syndicate. lr>c WcKkJ nghts reserved
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MAMHEl \c£/*i EATFmhos.-
Jg Ç>UE QUE e OJto*?>—¦ , -o Iingl

JL amor |

fznro...[ ,.
VFNPC) t:L.BS f /HO
; ,fo KOMâNrfc-AÍ
Pu%'b%£fJZo* //VÃO/^"/ «XVi 

l/£»C£ Ffcoe)
K&Sl ROMAtíríC-A, ME DEfjcOU
«0»/' WMfflHHraL AW"S FUKAVO PO QO£
& u\ kEWL^*W!c«v peneíra ?

^ EU? hão!
AI/1S /"í£^

fe^voce \
/V4Õ V/»/ fyl"^

ZEP. NA[>A'^j
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/"I /'"ESPERO QUE^^M!

/tt?t6fZ/<C6C7^ If . f o DESFILADEIRO ) ' \ SO O NOME SEJA \ 1 f
J \ \ DA MOBTE... >yl // ' I ASSUSTADOR! jf\J
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»oe4 «--i

P/g^V} 

i ft I /^omeO1 \

FILA
Pi A

CALM£FILA
/?/o

LEITE

FILA
P/4

TUDO

PLA MESADASO FALTA
MAIS UMA

FILA...

ESPERO QUE
SÓ O KIOME SEJA

ASSUSTADOR !O DESFILADEIRO
DA MORTE...

' 7 MAS TENHO
V QUE PASSAR

( POR ELE '. r-.

mm
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ttâo 5B&IA 0 MAKWAL
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QUAIZ

A FKEVl 5fc>
ÇO T£MP<?
m üodt>

v MAGO?
»Y/

Brant parker / Johnny hart

R5 NUVEN5

p£ CHUVA...5E:.TE HORA5 E f

PPEVI5Ã0 00 TEMPO!

1 $0 PAÍ-TAVA 
u

£55 A... ÜM
l@*j UÒ&TOP- PE
' 

TEMPO METIPO
' A P^tA! )

VA0 CAIR
UMA LUVA !

... £ 0

901 V&TA

VEZ NÃO VfU

fflZER
fBf^í

feM TeMOS CÉM M'l- SÒUWO*, W MlU CAVAteiítfÇ,

i Miu 6 i^° awtrA|. só FALTA &>IAÊ.

AÉopA UM £ÉMOR 
'

1 J 0 a S I
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1 CARAM0A!\ " A GENTE l/w^l
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C0MP0RTEM-5B,CRIANPA5I)-L VOU POPER f jl ®OM ^-J>| 2^
VOL! BUS CAR A SUA MAE CONVERSAR A^ U->^_ ^H5 £?C SS
^_NOT<?ABALHO! p' ,$ VONTAPE i MAMAEZ/V?^ £|NTA Q tfE £x^^J±±±±
V_ NAO ESTA ACUt /d'U *° SOU UMA . A/^xL^

MAMAE AlMPA NAD\ ^ A MELt|CpR BA&UNpA A^^QUE5 
PO'^SUTraBALMAR

VOLTOU PO TRA' f\ ^_X. FORA OS MENtMOS SEMTCMFAUA
BALH O! POSSO^VO £VC) 'O 7 ?E M!M ? J «BHfi|

I FICAR AWPA fP<& c?W / l^VSs\a/7 <r] ^===^f=====L^ ^W\

illiyi a

a* gno^e 7. ulx>  ^—

/ QUERO FAZER UM APELO AOS A / PRA QUE VOCES QUEREM? A
c -T | HOMENS MAUS QUE ROUBARAM j / qe QUE SERVE A VOCES }
\J I NOSSA AVO' DA H16TORINHA. i UMA AVO /

\y\\/ T

/¦ I f~] / QUEM IRIA PAGAR UAA RESGATE / SE VOCE ESTA' ME \

QJJ 

{^IjS^SSr 
J

H/aW ^ A P! A -4 I &
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A &ENTE
NÉM 9EtfTE
0 TEMPO

^ PASSÂ&!/

CARAM&Ai
7ÜP0
ISSO? *

MORT WALKER
DIK BROWHE

^ TÃO BOM
FAZER PE
CDMTA QUE
SOU UMA

POMA-PE-CASA-'.

COMPORTEM-SE, CRI AN(
VOU BUSCAR A SUA MÃE
•x—| NO TRABALHO! <-

VOU POPER |
conversar A
VONTAPE í MAMÃE,
NÃO ESTA AOUI (
PRA RECLAMAR ( Â

SEUA SINCERO, CAZUZA, VCCE
ACHAQUE POR EU TRABALHAR
FORA OS MEN1MO-S 5ENT5M FALTA
—7 pe MIM ? T **awnngg

E A MELHOR BA&UNpA
6JUE dÁ FIZ!

MAMÃE AlMPA MÃD
VOLTOU PO TRA-
BALHO! POSSO^mi
FíCAR AltíPA W
MAIS UMA . WJ

\MElA UORAj^fC.

CHO?

PRA QUE VOCÊS QUEREM p

DE QUE SERVE A VOCÊS
UMA AVO ?

QUERO FAZER UM APELO AOS
HOMENS MAUS QÜE ROUBARAM

NOSSA AVO' DA HlôTORINHA.

QUEM IRIA PAGAR UM RESGATE
POR ELA? ELA ESTÁ MUITO

VELHA, NÃO TEM VALOP
NENHUM.

SE VOCE ESTA ME
ESCUTANDO, DESCULPE.

vovor..

MAMAE AlMPA NAO\
VOLTOU VO TRA- J (V
BAIHO! POSSQ^^O C]\)
FlCAR AlfJPA Mp$x Q^T

2^*: 7-

(Y\\9 * a JVty



CADERNO DEQUADRINHOS - Suplemento do JORNAL DO BRASH
P6gina ""^^^

~~ 
~~ 

"""' ^— 

- 

"v-sr-d- 

'—7.'..ctJse'|'Fazer

~~ 
7"Ola ftIpii N VOCE e UM oesses robo5% /uma excelerfceV

I 

j

If I

_ ~™ «- «, -~««, ra» 4i»v wmm® *M8b p» M dm 0""t% I

I 
^ * 
Lgr^ I

fl4

\M REDE MANCKETE I

i »*' 
i

• ;fMaaaaa8MBM— _—
I, —— —

CADERNO DE QUADRINHOS - Suplemento do JORNAL DO BRASIL

PAPAI
VOLTOU

byTomArmstrong

UAU! UM
ROBÔ DE.
CONTROLE

. REMOTO !

OLHA O G?Ü£ O
PAPAI TROUXE DA

VIAGEM PRA,
, VOCÊ, (\AA0.VIN^

ST"" õTT^OBA!
SUE; OBA!

...eu sei Fazer^
uma excekenie

Imifcaçsío do
fifiaguila!

VOCE E UM OESSES ROBOS
QUE aç TRANSFORMADA^

, EM OUTRA COISA? f flao
^ É mas.

CL P o

OU. meu 
' 
n

nome e' i
RabôhQEOa. J

REDE MANCHETE
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